




“হে ভগবান; তুমি চেয়েছ আমাদের বিশ্বাস কি ধরণের 
তা পরীক্ষা করতে, তোমার কট্িপাথরে আমাদের 
আন্তরিকতা কষে দেখ তে। ভগবান, এই অগ্নিপরীক্ষা 
থেকে আমরা যেন উঠে আসতে পারি উন্নততর, শুদ্ধতর 
হয়ে | 

_্রীমা (পগ্ডিচেরী ) 
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হ্ভার্পন্নুক্ক একেনম্ক্নী ও্রাইক্ডভেউি ভিনস্িডেজ্ড 
পুহ্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক 

১০ন্ং বঙ্গিম চ্যাটাজ্জা স্ত্রী, কলিকাতা-_১৬ 
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শস্প “হে ভারত, ভুলিও ন! €তোমার নারীজাতির আদর্শ: 
সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার সমাজ-_ 
বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র ।” 

622255305 হহত 

_বিবেকানন্দ 

আসামের একমাত্র পরিবেশক : মুদ্রাকর : শ্রীসমরেন্্রভৃষণ মল্লিক 
বি. বি, ত্রাদার্স এণ্ড কোং বাণী প্রেস 

কলেজ হোষ্টেল রোড, গৌহাটা। ১৬নং হেমেন্্র সেন স্্ট, কলিকাতা-+৬ 
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| “সংযত হয়ে শান্তনভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে 1 

টু খুলে দাও, সে শক্তির কাছে সম্মতি দাও, নিন প্রকৃতির 

ৰ প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান কর।, 

_জীঅরবিদ্দ 

৯5065242022 29 902227 ল 
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তল পতিত 5৫ [পথ 

“আক্তি-সাধন। ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে 
দিয়েছেন। প্রেমের সাধন! করি--কিস্তু যেখানে শঙ্জি 
নাই (খানে প্রেমও থাকে না, সন্কীর্গতা-ক্ষুত্রতা আসে, 
ক্ষুদ্র জন্কীর্গ মনে-গ্রাণে প্রেমের স্থান নাই ।” 

_ভ্রীঅরবিন্দ 

০৮৯224৯2৫৫৮ পরা 4৮ 



ভমিক্ক। 

জগছ্ধাত্রী ভগদস্বার অর্চনায় কিক্রয়লন্ধ অর্থ উৎসর্গ-মানসে আধ্য-কন্তাগণের জন্য 

'ভারত্তের নারী” প্রকাশিত হইল। 

বর্তমানকালে শস্তাস্থুবাদ, আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া অনেক পুম্থক নারীশিক্ষার 
উদ্বেপ্ে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সন্থদ্ধে 

বিশিষ্ট আলোচনা নাই। আমি এই পুস্তকে দৈননিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক 
অবশ্থপালনীয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্ট! করিয়াছি এবং অধুনাগ্রচলিত 
আচার-ব্যবহারের যথাসম্ভব দোষগুণ আলোচনা করিয়াছি । পরিশেষে ভারতের 
রশটী আদর্শ নারীর পুণাচরিজ বণিত হইয়াছে । তাহাদের জীবনের যে অংশটা 
সর্ব্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পরিষ্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
সামাজিক ও নৈতিক দুই একটী জটিল প্রবন্ধ লিখিতে ভাষা ও ভাব অপেক্ষার 
কঠিন হইয়াভে। আমার ভরসা স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকাজ্্ী স্ধিগণ তাহাদের খ্ব 
গৃহলক্্মীকে এই পুস্তক অধ্যয়নে সহায়তা করিবেন । 

এই পুস্তকের পাতুলিপি বঙ্গদেশের বর্তমান মনীধিগণের মধ্যে অনেককে দেখাইয়াছিলাম, 
তাহাদের উৎলাহেই পুস্তকখানি গ্রকাশে সাহসী হইলাম। | 

আমার অন্ত্বম অগ্রজ হুসাশ্হত্িক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দু উট্টাচার্য কাব্যরত্বাকর 
মহাশয় প্রবন্ধগুলি সর্বতোভাবে »ংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়। দিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ 
শ্রমানন কিশোরীমোহন ভ্রাচাধ্য ভীবনী-সঙ্কলনে সহায়তা করিয়াছেন। ইহাদের 
যন্ত্র ও সহাঙ্গভূতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ-সমক্ষে বাহির কর! অসভ্ভব 
হইত । ইতি-_ 

জাড়বালিয। ] 
মহালয়], সন ১৩২৬ সাল। প্াউপেজ্জ চ্জ্ ভট্টাচার্য 



ষষ্ঠ সংস্করণেন্র ভার্মিক্রা 
মায়ের কপাঁয় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মত্প্রণীত “ভারতের নারীর ষষ্ট সংস্করণ 

প্রকাশিত হইল। বর্তঘান নাটক-উপন্যাস-প্রাবিত “সবুজ সাহিত্যের যুগে কুলললনা ও 

গৃহলক্ষমীদের নিকট এই ধরণের পুম্তকের আদর ধে আজ৪ কমে নাঈ, তাহা “ভারতের 

নাপী'র পক্ষে কম শ্লীঘার কথা নহে। তথাপি ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে 

কু্টিত নই যে, ইহাতে আমার নিজের কিছু আনন্দ ব। কৃতিত্ব নাই। ুদীর্ঘ জীবন- 
পথের সঙ্কটময় যাত্রার সময়ে একদ| ধাভার প্রেরণার উদ্বদ্ধ হইয়া ভারতের ভবিষ্তূং 
নারীলমাজের একাস্তিক 'মঙ্গলের জন্য এই পুস্তকধানি লিখিত হইয়াছিল, হদ্দেশে 

অলক্ষেয থাকিয়া তাহার কাধ্য তিনিই করাইয়া লইতেছেন। তাই এ বিশ্বাস আম'্র 

আঙ্গও মাছে যে, এই পুস্তকপাঠে ভবিষ্যৎ নারীপনাজ ভারত শারীর সনাতন আদর্শে 

অনুপ্রাণিত হই! নারীত্থের হৃত-গোৌরব পুন:প্রতিষ্টিহ করিতে সক্ষম হইবে । 
এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য অনেক দিক্ দিয়! পরিস্ফুট । ইহা ঠিক পূর্ব পূর্ব সংস্করণের 

পুনমূর্র। নহে। অনেক বষঘ পরিবদ্ধিত হইম্বাছে, আবার বাছুলাবোধে স্থানে স্থানে 
বু অংশ পারিমাজ্জি5৪ হইয়াছে, এবং আধু'নক যুগপ্রগতির সাইত তাল রাখি 

অনেক নৃতন বিষ্ক৪ সংঘো্জত কারু হইয়াছে । 'বিবাহ' ও “সংসার, প্রবদ্ধ দুইটা 

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক হ্রেজ্্রযোহন বেদাস্তশাস্্ী পঞ্চতীর্থ মহোদয় কতৃক সর্বতোভাবে 

পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত কর। হইয়াছে । এত “ভারতের নারী-পরিচয়' অধায়ে 

কতিপয্ধ স্তী-সাধ্বী ও প্রাভঃম্মরণীয়া নারীব সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। 
“নারীর আদর্শ' শীর্ষক সুল£লত কবিতাটা প্রদিদ্ধ কবি ও ম্থপাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ 

চক্রবর্তী মহাশগের 'দীপা” নামক কবিতা-পুস্তক হইতে সংগৃহীত হৃইপ্ৰাছে এবং 

পরিশিষ্টে আমাদের কয়েকজন মনীধীর অতীত ও বর্তমান স্বীশিক্ষ। সম্বন্ধে কয়েকটা 

প্রবন্ধ প্রদত হইয়াছে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণকে সকল দিক্ দিয় সুন্দর ও শোভন করিয়া 

তুলিবার জন্ত ধাহারা আমাকে সাহ।ধ্য করিঘাছেন তাহাদের মধো পরমাত্মীম ও বন্ধু 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাঁথ শাস্ত্রী, এমএ. পি.-আর.-এদ্, বেদান্ততীর্থ; শ্রীযুক্ত 

প্রথবনাথ চক্রবর্তী, বি.এ, বিছ্যাভূষণ ও শ্রীযান্ মণিভৃষণ বাগৃচি মহাশয়ের নাম 

উল্লেগযোগ্য । ইহাদের অযাচিত সাহায্যের জন্য আমি ইহাদের নিকট বিশিষউভানে 



1৩/০ 

কুতজ্ঞ। ভরসা আছে, পূর্ব্বাপর সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের “ভারতের নারী' 
স্থধীসমা্জ ও কুললক্্ীগণের নিকট অধিক আদর-যত্ধ পাইবে । ইতি-_ 

বাহবা ] ভ্রীউপেন্দ্র চক্র ভট্টাচার্য্য 
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল। 

সপ্তম সংস্করণের ভুমিক্তা 
এই সংস্করণে সামান্ত পরিবর্তন এ পরিবর্ধন করিঘ্াছি এবং ছুই একখানি 

নৃতন ছবিও সংযোজিত হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশের গৃহিণীগণের জন্য কবিরাজ আচার্ধ্য 

ইন্দুশেখর তর্কাচাখ্য-ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় কর্তৃক লিখিত কতকগুগি টোটুকা উষখের 

তালিকা ও বাবহার-বিধি পরিশিষ্টে মু্রিত হইল । গুঁহিণীগণ এই সব টোটকা ওঁষধ 

ব্যবহারে উপস্থিত ক্ষেঞ্জে সামান্য সামান। বিপদের হাত হইতে অনেককে রক্ষ! করিয়া 

গৃস্থের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবেন- ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

আশা করি, পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা 'ভারতেব নারী”র বর্তমান সংস্করণ 

গৃহলন্দ্বীদের নিকট আধিক আদৃত হইবে | 

আড়বালিয়! 
জন্মাষ্টমী, ১১৪৫ লাল। ] গ্রীউপেক্দ্ চঞ্ঞা ভট্টাচার্য 

নন্ম সংস্কত্রণের ভুমিকা 
আজকাল কাগজের অভাবে পুজ্জকখানির মুদ্রণ উচ্ছান্তরূপ করা যাইতেছে না? 

এদিকে প্রত্যেক সংস্করণে ইহার কলেবর-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হইতেছে । নান! 

অস্থৃবিধাসত্বে৪ এই সংস্করণে সামান্য কয়েকটা নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত না করিয়া 

থাকিতে পারিলাম না । কলেবর-বুদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি করা হইল না। আশ! করি, 
পূর্ব পূর্বব সাস্করণ অপেক্ষা এই নংস্করণ সর্বসাধারণের নিকট অধিক আদৃত 

হঈবে | ইতি-- 

বাছুড়ব'গান 

| প্রীউপেজ্দ্র চজ্জ ভষ্টাচার্য্য ১৩১, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকা ঠা । 

লক্্বীপুরণিমা. ১৩৫১ লাল । 



অয়োদশ সংস্করণের ভামিক। 
“ভারতের নারী যে ভারতের নানীত্ব-গৌরব ও তাহার মহিমাকে নৃতন করিয়া 

এ যুগের নারীদিগের নিকট তুলিয়া! ধরিয়া তাহাদিগের সম্মুখে একটা আদর্শকে স্থাপন 
করিতে কৃতকাধ্য হইয়াছে--ভারতের নারী/র বর্তমান সংস্করণই তাহার প্রমাণ । 

বর্তমান যুগে আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত। নারী স্ত্রীশিক্ষ।-বিষয়ক নানারূপ 

প্রবন্ধ লিখিতেছেন। স্থানাভাববশভ: আমরা সেগুলি আমাদের পুস্তকে পুলমু্ররণ 

করিয়৷ পাঠক-পাঠিকীগণকে উপহার না দিতে পারায় ছুঃখিত। সম্প্রতি বিখ্যাত 

“কেশরী' সাপ্তাহিক পক্জিকায় মেয়েদের লেখা যে সব ছোট ছোট প্রবন্ধ বাহির 
হইতেছে, তাহার কয়েকটা আমরা “ভারতের নারীর পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়া 

পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম । আশা করি, পূর্ব পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই 
সংস্করণের “ভারতের নারী" স্লের নিকট অধিক আ'দৃত হইবে । 

কলিকাতা 

রথযাত্রা, আধা, শ্রীউপেজ্র চজ্্র ভট্টাচার্য 
১৩৫৯ সাল। 

ষোডেশ সংস্কনণেত্র ভুমিকা 
এই নৃতন সংস্করণটা পূর্ব পুর্ব সংস্করণের পুনমুনদ্রণ বলিলেও চলে, কেবলমাঞ্জ 

এই সংস্করণে শ্রীমতী লবিত! চৌধুরী বিলিখিত “গৃহলক্ষমী” প্রবন্ধটি “আনন্দবাজার পত্রিকা” 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হইল । উতি__ 

কলিকান্চা | 
দোলযাত্রা, ফান্কুন, 

১৩৬১ সাল । | 

প্রীউপেক্জ চন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য 
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মঙ্গলাচরণ 

1.7. ০ ০ ১ ৩০ ০৩ 

“বন্দে মাতরম্? 

জয় হর্গে জগন্মাতঃ প্রণমামি শ্রীচরণে, 
ভক্তি দাও পদানুজে জনমে, মরণে। রণে। 

শক্তি দে মা শক্তিরূপা অবলারে দে মা বল, 

অবল।-কলঙ্ক লয়ে বাঁচিয়া মা নাহি ফল। 

আত্মরক্ষা ধর্মরক্ষা, সমাজের রক্ষা তরে 

দেহ, মন, বাহুতে ম বল দেগে। দয়। ক'রে। 

কৌমারা রূপ সংস্থানে কন্তারূপে সেবাব্রত 

পাল্গন করিয়! ধন্য হই যেন মনোমত। 

রূপ দাও, স্বাস্থ্য দাও, দাও স্বাস্থ্যরক্ষা-মতি 
স্বাস্থ্যরক্ষা-উদ্াসীন! : ভারত-নারী-হুর্গতি। 

যশ দাও, ভাগ্য দাও, দাও মনোমত বর; 

পতি-মনোমত হ'তে শক্তি দে মা তারপর । 
সহধন্মিণীর ধর্ম পালি' যেন ধন্য হই; 

কখনও ভুলেও যেন পতি-প্রতিকুল! নই । 
সস্তান-পালন-শক্তি গণেশজননি দে ম|; 

দেশারাতি মারি রণে, সে শকতি দে মা শ্যাম।। 

জননী জনমভূমি মায়ের অধিক মাতা, 
সবর্গাদপি গরিয়সী-- না ভূলি যেন সে কথা । 

সাহা সম্ঞপস্আউগার রবা্ পপ চপ ও জা দার 



ভান্্রতেন্ শিক্ষা -মন্ 
সৃষ্টির পূর্ববাবস্থা গাঁড় অন্ধকারে আচ্ছঙ্স। গ্র্নয়ের পববর্তী অবস্থাও প্রায় 

তন্্রপ; একমাত্র স্থিতিকালেই প্রতিভাত হয়,_-যেন “ম্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্তি 
দিয়ে ঘেরা ।” স্থিতিকালের স্মতিও হৃস্পই নহে। স্যর প্রার্ভ ও ধ্বংস ছুজ্েয়। 
স্থিতিকাল ব্যক্ত হইলেও রহম্তজালে আবৃত । 

স্থিতিকালের সত্ত! হ্ষ্ট-জগতের প্রকৃতি-নিচয়ের অস্তরাত্মার তম্ত্রীতে তস্ত্ীতে 

বঙ্কত হইয়া ঠবচিন্রের ভিতর দিয়া আপনাকে বহুধা পরিস্ফ্রণ করিতেছে । 

বিশ্ববিমোহিনী প্রকৃতি ও মানবাত্মা-_এতদুভয়ের আধারভূত1 সত্তারূপে সে আপনাকে 
ব্যক্ত করিতেছে। 

নিথিল প্রকৃতি এই ছুজ্ঞেপ্প রহস্য ভেদ করিয়া, আধারভূতা সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে 

জানিবার জন্য অনস্ত অবিশ্রাম প্রবাহে, আপনার অস্তগুচ়ি আনন্দকে বর্ণে, গদ্ধে 
এবং শোভায় বিকশিত করিয়া একভাবে আবহমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। 

সুষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানব-আত্মাও এই রহম্য-জাল ছিন্ন করিয়া অনস্ত তগস্তা 
বারা এই সত্তাকে জানিবার জন্ত আবহমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। অমোঘ বাধ্য, 
অমিত সাহস এবং অনস্ত তপন্তা! ঘবারা ইহাকে পাইতে ব্যর্থকাম হইয়া, নিজের খর্ববতা- 

দবল্পত৷ বুঝিতে পারিয়া, মানব-মন অতি দীন আকুলম্বরে বলিতেছে-_“অস্তরাত্মা 
প্রকাশিত হও ।* 

জ্যোতিঃসম্পদ্ মানব-মনের এই পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে তুষ্ট হইয়া, পুনঃপুনঃ 
জনন-মরণের সঞ্চিত বেদনা দূরীভূত করিয়া অন্তরের গভীরতলের দ্বার উদঘাটন 
করিয়৷ বলিতেছেন-_”আত্মস্থ হও, আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, 

আপনার দিক্ হইতে সকলের দিকে ফের।” 

মানব-মন পরিপূর্ণভাবে এই নির্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাকে ব্রাঙ্গ- 
ভাগবত করিবার নিমিত্ত কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় রত হইল; এবং এইক্সপে বর্ণ, 

ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে নিজের চাঞ্চলা দূরীতৃত করিয়া আত্মস্থ হইল। 
এই কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনাই আমাদের শিক্ষা-মনত্--আমাদের দীক্ষা-মন্ত্র। 

আজ আমরা পাশ্চাত্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া আমাদের দেশের সেই সাধনা ভুলিয়া 
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গিয়াছি। জননীগণ, এই ছুঙ্দিনে আপনারা কর্ম-ভকি-জ্ঞানের সাধনায় আমাদের 

দেশকে পুনরায় পৃত ও ভাগব্ত করিয়! তুলুন। 

ভাবতে অবঙ্গান 

বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের মধ্যে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত নুরধ্য আছে, তাহা এখন€ মানুষ 

আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। সকলেই একটী পৃথিবী, একটা সূর্য ও একটা চন্দ্র ও 
কতকগুলি গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়াছে | আবার আমাদের এই পৃথিবীতে চন্দ্র-্থধ্য ও গ্রহ- 

নক্ষত্র কতটুকু কাজ করে, তাহাও কেহ এখনও বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নহে। তকে 
আমর! ষে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল; এরূপ 

নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নৃত্তন ও প্রাচীন নামে অভিহিত করা 
গিয়াছে । প্রাচীন ভাগে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কমটা 

মহাদেশ। এই এসিয়া মহাদেশেই আবার অনেকগুলি দেশ আছে। তাহার মধ্যে 

ভারতবর্ষ একটী। এই ভারতবধই আমাদের দেশ। 

ভরত রাজার 'নাম হইতেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে “ভারতবর্ষ ! 

আমাদের দেশের মত দেশ পৃথিবীতে কোথাও নাই। কোন দেশেই হিমালয়ের মত 
স্ন্দর ও স্ু-উচ্চ পর্ববত নাই; কিন্বা সিন্ধু, ব্রদ্মপুন্র, গঞ্জ, গোদাবরী ও সরজ্তীর মত 

সন্দর স্থম্দর নদ-নদীও নাই। প্রারুতিক ভ্রব্যসস্তারে সম্পক্তিশালী ভারতের মত স্থান 

কোথাও নাই। ভারতে যাহ। নাই, তাহা পৃথিবীর কোথাও নাই । রামায়ণ, 

মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এই 
ইতিহাস-পাঠে আমরা! আমাদের দেশের সংস্থান সম্বদ্ধে এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ও 

সতী-সাধবীগণের সম্বন্ধে সব কথাই জানিতে পারি। 

উত্তরে মণিময় পর্ববত-রাজ হিমালয় ভারভমাতার মুকুটন্বরূপ বিরাজমান, দক্ষিণে 



ভারতের অবদান 

অনস্তরত্বাকর নীলাম্ ভারতমহাসাগর তাহার চরণ বিধৌত করিতেছে। পশ্চিমে 
আরবসাগর, পূর্বেবে বঙ্গোপসাগর যেন তাহার চরণারবিন্দে আপনাদিগকে উৎসর্গ 
করিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছে। মধ্যে বিদ্ধ্যপর্বত মেখলার স্তায় শোভা! পাইতেছে; 
দলেই মেখলায় যেন তিনি হিধা বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিদ্ধ্যপর্বত 
পর্য্যন্ত উত্তর ভ্ভাগকে আধ্যাবর্ত এবং বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিপাত্য বলে। 

মনে হয়, প্রক্কৃতিদেবী নিজের মনের মত করিয়া! ভারতমাতাকে সর্বসৌন্র্্যময়ী 
করিয়াছেন । রঃ 

আধুনিক এঁতিহাসিকগণের বিশ্বাস_-ভারতীয় সভ্যতার আদিপুক্রষ আধ্যগণ 
ভারতে পঞ্জাব প্রদেশে সিদ্কুনদের তীরে প্রথমে বাস করেন। তাহারা হিন্দু নামে 
অভিহিত। সেই হিন্ুজাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্বত্র নিক্ষ সভ্যতালোক বিকীর্ণ 
করিলেন। লোক-বৃদ্ধির সহিত সংসার ও সমাজের সুবিধার জঙ্ক তাহারা চারি বর্ণের 

সপ্্টি করিলেন। ইহাদের মধ্যে ধাহার। ধর্শচিন্তা করিতেন এবং সকলের মধ্যে 
ভগবানকে মূর্ত করিয়া, সকলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া, জগৎকে সচ্চিদানন্দের 

অধিকারী করিতে লাগিলেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের বলে দেশকে ভাগবত করিয়! 

তুলিলেন, তাহার! হইলেন ক্রাহ্মণ। সমাজে ইহাদের কর্তব্য নির্ধারিত হইল বিদ্যাচচ্চা, 
ধর্ঘশিক্ষা! দান, সকলের স্থ্বিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়৷ সনাঞ্জ ও রাষ্ট্রের গঠন, সমাজের 

হিতাথে ম্ব স্ব সাধনা, তপন্ড। ও শক্তির নিয়োগ । যাহার! ব্রাক্ষণের আদর্শ-গ্রতিষ্ঠার 

জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ ধাহারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ বাহু-স্বরূপ, ধাহারা রাষ্ট্র 

ও সমাজকে অনাধ্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অন্য অস্ত্রধারণ করিলেন, যাহারা স্ব ত্য 

বাধ্য ও জীবন দ্ান করিলেন, দেশ-রক্ষার্থে যাহার! ক্ষঅ-সম্পদে দেশকে ধনী করিলেন, 

তাহাদের নাম হইল ক্ষত্রিয় ঃ যাহারা এই আদর্শ হৃদয়জম করিয়া লোকম্থিতির অন্ত 

সমাঙ্জের পুষ্টিসাধংনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অথ-সম্পদে দেশকে সমৃদ্ধিশালী 
করিলেন, তাহাদের নাম হইল বৈশ্য । আর তিন জাতির কর্তব্যের প্রতিদান করিয়! 
ভূমানন্দের অধিকারী হইবার জন্য ইহাদের সেবায় ধাহার! অগ্রসর হইলেন, তাহাদের 
নাম হইল শূদ্র। তখন চতুর্কর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের সেবা করিতে লাগিলেন, 
কেহ কাহাকেও হীন বলিষা বিবেচন! করিতেন না। 

৩ 
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হিন্দুগণই প্রথমে সর্বপ্রকার বিস্তার চর্চা! করেন আর জগৎকে জানালোকে 
উদ্ভাসিত করেন। ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি-জননী-_ত্যাগ-সাধনার পীঠভূমি। 

ভারতের বিদ্যা, ভারতের সাধনা, ভারতের ধর্ম, ভারতের শিক্ষা-দীক্ষ/, ভারতের 
সতী-ধর্ের কীত্তি-স্ক্ত সর্বআ বিঘোধিত-_-জয়্্রীম্তিত। ভারতের রমণী “অজ্ঞান- 
তমঃ খণ্ডনী, স্ক্ত-জননী, ব্রহ্মবাদিনী, খত্মগুল-মগ্ডনী” | 

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ধর্মরক্ষ! প্রভৃতি কর্তব্য-সাধনের কাহিনী 
জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। শ্রীরাম-পত্বী সীতা সতীত্বধশ্ম দ্বারা জগৎকে 
পরিপৃত করিয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে বাঁচাইলেন--ভারত ভিন্ন জগতে 
কে কোথায় এ দৃশ্ঠ দেখিয়াছে? কোন্ দেশে বেহুল! গলিতপ্রায় ত্বামীর দেহে 
প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছে? কোন্ দেশের “সতী” হ্বামি-নিন্দ। শুনিয়া দেহত্যাগ 
করিয়াছেন? কোন্ দেশে মৃত্তিমতী-সতী “নতী' নিজের দেহখানি বায়ান্প খণ্ড করিয়া 
চারিদিকে ছড়াইয়! সমগ্র দেশকে এক পুণ্য গণ্ডীর ভিতর রাধিয়াছেন--পাছে পাপ 
ক্পর্ণ করে! দময়স্তী, নীলা, চূড়ালা, রস্তিদেবী, দ্রৌপদী, চিন্ত। প্রভৃতি রাজকন্তা 
হইয়াও স্বেচ্ছায় কত ক্লেশ সহা করিয়াছেন! স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গাদ্ধারীদেবী 

চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। রাজপুতনার বীর রমণীগণের 

'অহরব্রতের” কথা, শ্মিতবদনে ব্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের কাহিনী কে না 

জানে? বিধাতার আশীর্বাদে, তাহাদের পুণা-মহিমায় এদেশ সতীর খনি। কতক 
কালমাহাজ্সে, কতক .আমাদের শিক্ষার দোষে, এখন সে ভাব বিরল হইলেও 
সতীর অশম্পর্শে পুণ্য পীঠস্থানের পবিভ্র ধুলি ভাগীরথীর পবিভ্র সলিলের মত 
চিরদিনই সমস্ত কলুষ ধৌত করিতেছে; ধর্মজগতে এবং কর্ধক্গতে ভারতের 
অবদ।ন অপূর্বব। 



- নানীর আবশ্যক্তত। 
বিশ্বহৃত্টির সকল আদর্শের সারভূতারূপে ভগবান্ নারীর হ্যতি করিয়াছেন। 

স্থিরচিতে পধ্যালোটনা করিলে আমর! জগ্বদ্ধনের সমুদয় উপাদান নারী-জাতির 
মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্বজগতের বন্ধন; নারীর অন্য নামও গ্রকৃতি। 
বিশ্ব-প্রসবিনী আগ্যাশক্তির অংশক্ূপে তীহাদের জন্ম, সেইজন্য জগৎ স্ত্রীজাতিকে 
মাতৃচক্ষে দেখে । জগতে সর্বসস্তাপ হরণ করিতে মায়ের ন্তা় কে আছে? মাতৃগর্ভে 

অবস্থানের পর হইতে মায়ের জীবিত-কাল পধ্যস্ত আমর! অশেষ -গ্রকারে£তাহার যে 
রক্ষিত, পালিত ও বদ্ধিত হই। কবির চক্ষে অনেক সময়ে স্ত্রীজাতিকে সৌন্দর্য 
সারভৃতারূপে বর্ধিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া কেবল 

তাহার মাধুর্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া কর্তব্য নহে; পুষ্পকে বিশ্ববিটপীর 
বীজ্রপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য । ক্রোড়ে কমনীক্নকাস্তি শিশু রমণীর যে শোভা 
বর্ধন করে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্য তাহার শতাংশের 'একাংশও বাড়াইতে 
পারে কি না সন্দেহ! সংসার-জীবনে নারীজাতির কর্তব্যপালনের সহিত তাহার 
দৈহিক লৌন্দর্ষ্যের উপযোগিতার তুলনায় শেযোক্তটি একাস্ত অকিঞ্িৎকর বলিয়া 
মনে হয়। জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে নারীই সংসারকে মধুর স্ষেহবন্ধনে আবদ্ধ 

করেন। নারীকে কুমারীরূপে পার্বতী, যুবতীরূপে যড়েশ্বধ্যময়ী, মাত্রূপে জগমন্বা, 
প্রোটারূপে জগৎপালিকা ও বুদ্ধারপে স্বয়ং জগগ্ধান্ত্রী বলা হয়। রোগে, শোকে, 

দুঃখে, দৈন্যে, অভাবে, অভিযোগে,__মানবের সর্ববিধ অশাস্তিতে নারীই একমাত্র 

শান্তিগ্রদায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেঅ&ে নারীর ভিন্ন ভিন্ন মহিমার কথধিৎ আলোচনাই 

এই গ্রস্থের উদ্দেদ্তয। 

নাতরীন্ন আদর্শ 
*কল্যাণি, তব কল্যাণ হোক, 

কল্যাণে পুরো গৃহ ॥ 

সকলের তুমি প্রিয় হও, 
হোক সকলে তোমার প্রিয় । 

৫ 



হারতভের জারী 

তব সীমস্ত-শুভসিন্কুর 

প্রভাতম্ুর্যয-তলে, 

সংসার থক শতদঙস সম 

বিকশিয়া শতদলে । 

সং সং সং ্ 

্ষুধিত তৃধষিত তব ছার হ"তে 

না যেন ফিরবে গে। ক্ষ 

শাস্তোজ্জবল ছল-ছল আখি 

করুণায় থাকে পুর্ণ । 

শিশুদের তুমি “শিশু-সাথী” হও 

বধূ সহকম্মিণী, 

ননম্দ-সখী শ্বশ্র-ছুভিতা 

স্বামী-স্হধশ্মিণী | 
ধৈষ্যে হও ধরিন্রীসম! 

সীতাসম! ত্যাগ-তৃঞ্চা 

প্রলোভীর আগে দাড়াইও তুমি 

ন্রৌপদীস্ম। দৃপ্ত । 
অশুভ হইতে ফিরাবে স্বামীরে 

সাবিআ্রীলম! দৃঢ়! 
বীধ্যের সাথে আভরণ হ'য়ে 

জড়াইযা থাক ব্রীড়া 1” 



আর্যযশাক্ে নান্রীঘম্ 
আজ এই হছূর্দিনেও ভারত তাহার €বশিষ্ট্য অক্ষ রাখিমাছে। ভারতের নারী 

এখনও ধর্্মবিচ্যাত| হন নাই। এঁধনও ভারতের নারী সর্বত্র পুজিতা। ভারতের 
অধিকাংশ পুরুষ এখনও নারীকে দ্েবীভাবে পুক্জা করেন বলিয়াই হারা স্ত্রীজ্লাতিকে 
বাসনার বিষয়ীভূত করিতে চাহেন ন।। পাছে পাপম্পর্শে পুণ্যপ্রতিমা কলুষিত হয় 
এই ভয়ে স্ত্রীলোকের জন্য নানারূপ বিধি-বাবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । অন্য দেশ প্রকৃত 
নারীপুজা জানে না। ধাহার! নারীপুজার দাবী করিয়া গর্ব প্রকাশ করেন, একটু 
অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাহারা নারীপুকঙ্জার 

নামে সর্বত্রই নারাত্বের অবমাননা করিতেছে। ভারতের মুনি-খধিগণ অগতের 
আদর্শন্ব্ূপ নরনারীর আচরণীয় যে সকল নিমুম শাস্ত্রে লিখিয়। রাখিয়াছেন, তাহা 

, একবার আলোচন। করিলেই বুঝিতে পারা যায়--পুরাকালে হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে 
কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক হিন্তুগণ স্ত্ীজ্বাতিকে যেরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান 
ও গৌরবের আপন দিয়াছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে এযাবৎ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। নারীর পাতিব্রত্যের এক্ধপ গৌরবের বিষয় অন্ত জাতি ধারণায় 
আনিতে পারে ন|। 

আমাদের দেশ যে আজ তাহার সেই পুরাতন আদর হইতে পিছাইয়৷ পড়ে নাই, 
তাহা বলিতেছি না। এই অধঃপতনের মৃল কি, তাহ। আমরা প্রগঙ্গক্রমে আলোচনা 
করিব। কুশিক্ষিত, কাগুজ্ঞানহীন, গুরুজনে ভক্তিবিহীন বাকিরাই তাহাদের স্ত্রীকে 
বিলাসের পুন্তলি করিনা তুলে, সেই সঙ্গে দেবীপ্রতিমা বিলাসের সংস্পর্শে কলুধিত 
হয়। তাহারা দেবীপুজ| জানে না? তাহাদের দেবীপৃজায় মন্ত্র নাই, তাহারা 
দেবীপুজায় যে ধৃপধূনা! জানায়, তাহা হইতে নরকের পৃতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে 
দেবীপ্রতিমা থাকে নাঃ থাকে কেবল তামসিক ভোগের লীলা । 

প্রাচীন আদর্শ কি, তাহা অষ্টম পৃষ্ঠায় উদ্ধত কয়েকটা বচন হইতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায়। 



ভারতের নারী 

মন্কু বলেন ১স্যে বংশে রমণীগণের পরম সমাদর ব| সম্মান হয়, সে বংশের প্রতি দেবগণ গ্রন্ন 

থাকেন আর যেখানে রমণীর আদর নাই, সন্মান নাই, সে বংশের যাগবজ্ঞাদি কার্ধযও নিষ্ষল হয়। যে 

বংশে দম্পতী পরস্পরের প্রতি নিত্য সন্তষ্ট সেখানে মঙ্গল অবশ্থন্ভাবী |” 

“সাধবী স্ত্রী আদরগৌরবে হর্ষোৎফুল্প থাকিলে সমস্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর স্ত্রীলোকের অবমাননা 
হইলে সে বংশের প্রীবৃদ্ধি হয় না; যেখানে গভীর রাত্রে শ্রীলোকের দীর্ষান পড়ে নে স্থান অচিরাৎ শ্শানে 

পরিণত হয়। রমণীগণ অশেষ মঙ্গলের আম্পদ। রমণী গৃহের শোভা, সংসারের লক্ষ্মী। প্রীতে ও স্ত্রীতে 

কোন প্রভেদ নাই। যে মূঢ পুরুষাধম শ্রীলোকর্দিগকে অবমাননা! করে, সতী পার্ধতী পদে পদে তাহার 

অমঙ্গল করেন।” 

"্বামী রুষ্ট হইলেও পত্বী সর্ধদ| হষ্টা থাকিবেন, গৃহকর্থে দক্ষা হইবেন, গৃহসামগ্রীসকল পরিদ্কৃত 

পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং ব্যয়বিষয়ে বিবেচন! করিয়! চলিবেন। পতি সদাচারবিহীন, অন্ত স্ত্রীতে আস্ত, 

বিগাবিহীন হইলেও সাধন্ী-্্রী সর্বদা দেবতার শ্যায় তাহাকে সেবা করিবেন । সাধ্বী-্ীর সন্তান না হইলেও 

তিনি স্বর্গে ধাইবাঁর অধিকারিণী ।” 

শত্রীলোক ব্যভিচার-দোষে দুষিত হইলে সমাজে নিন্দনীয়! হয়, শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং 
কুষ্ঠাদি মহারোগে আব্রীস্ত হইয়া অতিশয় ব্লষশ পায়। বিনি সর্বপ্রকারে পতির বশীভৃতা। থাকেন, তিনি 

রে স্বামীর সঙ্গ প্রাপ্ত হন। 

শ্রীলোকদিগের স্বাধীনতা! নশ্বনধে বিঝুঃ সংহ্িতার মত $--"পি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী 

কোন স্থানে যাওয়া-আসা কিংবা বেশভুষাঁ করিবেন না, গবাক্ষপথে দাড়াইবেন না, কোন কাধ্যই স্বামীর 

আজ্ঞা বাতীত করিবেন ন1।” 

শত্ঘ বলেন £-ঘ্রীলোক, কোন স্থানে যাইতে হইলে, গুরুজনের আদেশ লইয়া যাইবে, 
পরপুরুষদের মহিত বাক্যালাপ করিবেন না ।” 

বন্ছিপুরাণ বলেন £--“রমণী প্রাতে পতিকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে উঠিবেন। বিছান! 

হইতে উঠিয়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া স্নান করিবেন। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও প্তিকে পুজা করিয়া! দেবতার 

. প্রণাম করিবেন। তৎপরে রন্ধন করিয়া ম্বামীকে ভোজন করাইবেন এবং অতিথি ও অন্যান মকলকে 

থাওয়াইয়৷ নিজে খাইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্রী ব্রন্মচ্ধ্য পালন কিংবা সহগমন করিবেন ।” 

লক্মমী ( বিষুঃপুরাণে ) বলেন :-"যে নারী সর্বদা পরিস্কত পরিচ্ছন্ন থাকে, পতিব্রতা, 
শ্রিযবারদিনী, সত্যভাবিণী, ব্যয়কুষ্ঠিতা, পুক্রবতী, দেবতাগণের পুজাপ্রিয়া, গৃহমার্ন-তৎপরা, জিতেন্ডিয়া, 

কলহ্বিরতা, ধর্দরতা ও দয়াস্থিতা হয়, আমি তাহাতে বান করি।” 

কৌশঙ্যাদ্দেবী নীতাদেবীকে ব্নগমদ-দময়ে বলিয়াছিলেন $--+বৎসে 1 যে নারী 
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স্রীশিক্ষা। 
প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামীসেবায় পরাদ্ধুখ হয়, মেই-ই ইহলোকে অসতী বলিয়! পরিগণিত 

হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদের স্বভাব এই যে, উহার স্বামীর সম্পদের সময়ে নুখভোগ করে এবং 
বিপদ উপস্থিত হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থুকে। উহারা মিথ্যা কহে এবং পতির প্রতি একান্ত 

বিরাগ বলিয়া অল্প কারণেই বিরম্ত হইয়! উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত ; উহার কুলের 

অপেক্ষা! রাখে না, বসন-ভুষণে বশীভূত হয় না, ধর্নজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা! করে এবং দোষ দেখাইয়। দিলে 
অন্বীকার করে। কিন্তু ধাহাঁর1 গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্ধ্যাদ। পালন করেন, বাহার! 

সত্যবারদিনী ও শুদ্ধন্ঘভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন বলিয়া মনে করেন । এক্ষণে 

আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্ন 

হউন, তুমি ই'হাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে ।* 

স্্ী-তিিক্ষা। 
স্ত্রী-শিক্ষা কখনও দোষের নহে, কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অন্গরূপ 

হওয়া উচিত নহে। বর্তমান সংস্কারের ধুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একম'আ আদর্শ- 
স্থানীয় বলিয়! হ্বীকার করা যায় না। এ জগং শিক্ষাকেন্ত্র ; মনুষ্তের সর্ববাঙগীণ চিস্তা ও 

কার্ধ্য প্রণালী সুনিয়নত্রিত হওয়া একান্ত শিক্ষা-সাপেক্ষ। কতকগুলি পুস্তক পাঠ 

কর! বা সীমাবদ্ধ রীতি-নীতি আলোচনা করাই শিক্ষা শব্দের একমাস লক্ষাস্থল নহে। 
ঘে যে-বিষয়ের উপযুক্ত, তৎসন্বদ্ধে তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার প্রথম এবং 

প্রধান উদ্দেশ্ট । সত্তরাং বিলাসবন্থল সাজসজ্জায় ভূষিত হুইয়া স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন 

না করিলে যে তীহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্ত্রীজাতি সমন্ধে এইরূপ মন্তব্য সমীচীন 

নহে। একজন স্থবিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যদি সেকৃস্পিয়ার বা বাইরনে অনভিজ্ঞ হন, 
তথাপি তাহাকে অশিক্ষিত বল! যাইতে পারে না। সেইরূপ সংসারধর্দে অভিজ্ঞা, 
সম্ভানপালনরতা ও ম্বামি সেবাপরায়ণা, সাধ্বীরমণী নির্ক্ষরা হইলেও তাঁহাকে 

অশ্িক্ষিতা বলা যায় না। তবে একটি কথা উঠিতে পারে-_গ্রস্থাদি পাঠ-ব্যতীত 

রি 
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উক্ত বিষদ়ে সম্যক জ্ঞানলাভ কিনধূপে হইবে? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই থে 
শ্রীজাতি স্বাধীন নহেন। সর্বসময়ে তাহারা পুরুষের অনুবস্তিনী। স্তরাং শিক্ষিত 
চরিক্্রবান্ শ্বামী সচেষ্ট হইলেই সহজে সে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইবেন । 

আঞ্জকাল আমরা দেখিতে পাই, অনেক সঙ্গতিপন্র ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারে বর্তমান 
্রীশিক্ষাপন্ধতি প্রচলিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পুরু্্রীগণ সংসার-কর্থে নিতান্ত অপটু হইয়া 
উঠিতেছেন। একদিন পাচকর্রাঙ্ষণ অন্থপস্থিত হইলে স্বামি-পুত্রকে উপবাশী থাকিতে 
হয়) উহাকি নিতাস্ত পরিতাপের বিষয় নহে? মন্ুষ্তের উন্নতি চিরস্থায়ী নহে; 

চিরদিন পাঁচক ও দাসদানীর দ্বার! সংসার-কাধা নির্ববাহ ন।-৪ হইতে পারে; সে-ক্ষেন্্ে 
সংসার-কাধ্যে অনভিজ্ঞ। রমণীর অবস্থা যেকত শোচনীয়, তাহা সহজেই অন্যান করিতে 
পারা যায়। বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত তত্্রগৃহস্থেব গৃভিণীগণ কার্ধানিপুণা ন! হইলে 
ংসারধস্্ম পালন কর! অসম্ভব হইয়া! উঠে। পক্ষান্তরে হিন্দুরমণীগণ সহিষুণতার আধার 

বলিয়াই বর্তমান ছুর্দিনেও হিন্দুদমাজ অটুট রহিয়াছে । হিন্দুরমণীগণের সংসারপালন- 
প্রথা শ্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন সহদয় বাক্তি বিস্মিত না হইয়া থাকিতেই 
পারেন না। আজ যদি আমাদের ব্যবস্থার দোষে, আমাদের রুচির বিকারে, সে-পথ 

হইতে তাহাদিগকে বিচলিত করা হয়, তাহা হইলে সমাদ্ধের ভিত্তি পধ্যন্ত বিচলিত 
হইয়া উঠিবে । 

্তরা-শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষাশিক্ষা বা সাহিত্যচচ্চ। নহে । নারীর কর্তৃবা, নারীর 
আচরণীয় কাধ্যাবলী শিক্ষা করাই স্ত্রীজাতির প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সংসার-খন্টে 

সম্পূর্ণ শ্রিক্ষিতা একজন নারী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম.এ. পাস পুরুষ 
অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ । কতিপয় পুস্তক মুখস্থ করিয়৷ পরীক্ষালয়ে যাইয়া তদনুর্ূপ 
লিখিয়া আসিতে পারিলেই এম্.এ. পান কণা সম্ভব হয়; কিন্তু সংসারসম্রজ্ঞী হইতে 

হইলে বিবাহকাল পর্যন্ত সংসারের সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অপরিচিত শ্বশুরকুলে 
যাইতে হয়। লজ্জা, বিনয়, গাভীধর্য, সহ, দয়া, সরলতা, ও সতীত্বের সৌন্দর্ষ্ে 
আপনাকে বিভূষিত করিয়া সকলের ষনোরগ্রন করিতে প্রস্তুত হইতে হয়। তবে 

সংসারের হিনাব-নিকাশ, লদগ্রস্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যাদি চর্চা করিতে শিখিবার জন্ 

ঘত অধিক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, ততই সমাজের ও সংসারের মঙ্গল। 
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বর্তঘান যুগের শিক্ষা-পন্ধতিতে অক্ষর-পরিচয় প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হইতেছে ; 
তাহাতে যে সকলেই স্থ্শিক্ষিতা হইতেছেন, এমন কথ! বল! যায় না। আবার অক্ষর 

পরিচয় না থাকিলেও শিক্ষিত হওয়! যায়, একথ। আমর! বিশেষরূপে দেখিয়াছি। 
পূর্ধবে অনেক স্ত্রীলোকেরই অক্ষর-পরিচয্ম ছিল না, তথাপি তাহারা অনেকেই 

স্থশিক্ষিতা ছিলেন । জীবনে সমাঞ্জের বিচিত্র আভজ্ঞতার ভিতর দিয়া, সকল ইন্জরিয়ের 

দ্বার দিয়া, মানুষ নানাভাবে জান অজ্জন করিয়া শিক্ষা লাভ করে। আমাদের 

মাতৃজাতি, আমাদের মা, মাদী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমা, _ধাহাদের ক্রোড়ে আমর! 

লালিতপালিত ও বর্ধিত হইয়াছি, ধাহাদের মুখে মুখে রামলক্ষণ-কর্ণাঞ্জুনের বীরত্ব- 

কাহিনী, সীতা-সাবিভ্রী-বেনুলা-লম্ত্বীন্দরের পুণা-আখ্যানের কথ! শুনিয়া আমাদের 

মর্শে হাহা গাথা হইয়া গিয়াছে, যাহারা দেশের বালকবালিকাদিগের আবনপথে 
অমূল্য পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন, সেই মাতৃঙ্জাতির অক্ষর-পরিচয় ছিল কিনা 

সন্দেহ! এক্ষেত্রে আমরা কি তাহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়! অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে 

পারি? নিশ্চয়ই না। শিক্ষার পরিচয় হয় ভদ্রব্যবহারে ; শিক্ষার সার্থকতা হয় 

চরিজর-সাধনে, শিক্ষার পরিপূর্ণতা হয় আদর্শজীবনে। কাহারও অক্ষর-পরিচয় 
না থাকিলেও যদি তাহার চিন্তা ও কার্ধাপ্রণালী সর্ববাঙ্ীণ, স্থনিয়ন্ত্রিত ও কল্যাণদায়ক 

হয়, তাহ! হইলে তাহাকেই আমরা শিক্ষিত বলিব । 

বিবাহ 

বিবাহ--বর ও কন্তার অপূর্ব প্রাণের সন্বদ্ধ, অচ্ছেঙ্য প্রেমের বন্ধন। কোন 
কোন দেশে বিবাহ শুধু চুক্তিমাত্র, কিন্ত হিন্টুর বিবাহ অতি পবিজ্র ধর্মবন্ধন। চুক্তি 
ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্্মবন্ধন অবিনশ্বর । পতি ও পত্বীর সম্বন্ধ অনন্তকালের সন্বন্ধ। 
হিন্দু-পত্বী ভাবেন--আজ ধিনি আমার পতি, তিনি অনন্তকাল আমার পতি; ইনি 
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অতীতেও আমার পতি ছিলেন এবং পর্কালেও থাকিবেন। পতি ভাবেন, আজ 
ধিনি আমার পত্ী, ইনি জন্মে জম্মে আমার পত্বী। 

বিবাহের সময় স্বামী স্থুপবিত্র বেদের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্রি-সাক্গী করিয়া 
বলেন £--“তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার 

অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস এবং তোমার চর্শের সহিত আমার 

চর্ম মিশাইয়া লইলাম ? মনে, প্রাণে ও দেহে তুমি আর আমি এক হইলাম ।”১ কি 
পবিজ্র মহান্ ভাব ! 

স্ত্রী বলেন-_“ঞ্রবমসি ক্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্* হে ধরব (নক্ষআ), তুমি যেমন 
অচলস-অটল, আমিও যেন পতির কুলে তেমনি অচল-অটল হইয়া! থাকি। 

আবার শ্বামী বলিতেছেন-_“এই যে তোমার হৃদয়, উহা আমার হউক। এই 
যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হউক ।*২ [অগ্নি সাক্ষী করিয়া] “সত্যরূপ 

গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা আজ তোমার মন ও হৃদয়কে ( আমার মন ও হৃদয়ের সহিত) বন্ধন 

করিলম।”৩ “তুমি আমি একপ্রাণ, একমন ও একচিত হইলাম।” “আমার 
ব্রতে (কর্মে) তোমার হৃদয় নিহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ 

হউক, তুমি একমনে আমার বাক্য পালন কর, প্রঙ্জাপতি তোমাকে আমার করিয়া 

দিউন।৮৪ 

(১) প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধানি, 
অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসান্, তচা ত্বচমূ। 

(২) যদেতৎ হদয়ং তব, তদন্ত হদয়ং মম । 

যদদিদং হৃদয়ং মম, তদজ্ত হদয়ং তব ॥ 
(৩) বধামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হদয়ঞ তে। 

(৪) মম ব্রতে তে হদয়ং দধাতু, 

মম চিত্তমনুচিত্তং তেহস্ত 

মম বাচমেকমনা জুযন্য, 

প্রজাপতি স্থা নিযুনক্ত মহাম্॥ 
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বিবাহ 

পত্ধী বলিতেছেন,--“হে অক্ুদ্ধতি! আমি তোমারই মত যেন আমার পতিতে, 
কায়মনোবাক্যে অবরুদ্ধা। হইয়া থাকিতে পারি ।*১ 

হিন্দুশান্ত্রের বিবাহধর্ম কিরূপ পবিত্র, ধর্দমূলক ও মর্শম্পর্শী, তাহা উপরিলিখিত 
বিবাহ-মস্ত্র হইতেই বুঝিতে পার! যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিবাহ-মন্্ 
এইরূপ উচ্চনাবপূর্ণ নহে। 

ভারতীয় ধর্ে বিবাহিত! নারীর আঙসন অতি উচ্চে। সাধারণ কথায় লোকে 

বলে, অমৃক বাক্তির গৃহিণী নাই, অতএব তার গৃহই নাই। “ন গৃহ গৃহমিত্যান্গুহিণী 
গৃহমুগাতে।» গৃহের সাম্রাজ্ী গৃহিণী । এই রাজ্যে স্বামীর আধিপত্য নাই, পুরুষের 
ত্বাধানত! নাই । এই রাজ্যে পত্বী স্বাধীনা, এখানে নারীর সর্বময় কর্তৃত্ব । বিবাহের 

সময় মন্ত্র বলা হয় “সম্রাজ্জী শ্বশুরে তব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্ণাং ভব, ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী |” 
অর্থাৎ শ্বশুরের রাজ্যে তুমি সম্যকৃপ্রকারে বিরাজমান! হও, শাগুড়ীর হৃদয়রাজ্য তুমি 
জম কর, ননদের উপরেও তোমার দেহের রাজ্য বিস্তৃত হউক ! 

বাহিরের রাজ্যে পুরুষের কর্মক্ষেত্র, গৃহের রাজ্যে গৃহিণীর। আমাদের দেশে 

সত্রীবাচক যতগুলি শব্দ আছে, তাহার অধিকাংশই গৃহরক্ষার পক্ষে শৃহ্ধলাযুক্ত অর্থ 

বহন করে। যথা--সীমস্তিনী, সহধশ্মিণী, পত্ী, পাপিগৃহীতা, ভারধ্যা, জায়া, সতী, 
সাধবী, পতিব্রতা, পুরন্ধী, অস্তপু রঃচারিণী, সুচরিত্রা, গৃহিণী, নারী ইত্যাদি। 

প্রথমতঃ, চারিবর্ণের ব্যবস্থা দ্বার৷ সমগ্র জাতিতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে । 

ছ্বিতীয়ভঃ ব্রন্ধচর্ধ্য, গাহৃস্থা, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের ব্যবস্থা ছারা 
মানবজীবনের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা-স্থাপন সহজ হইয়াছে । এইক্নপ স্থনিয়নত্রিত জীবন 

যাপন করিলে মানব সমুন্নত, সমৃদ্ধ ও কর্মে মহীয়ান্ হইতে পারে। 
জীবনের প্রথম ভাগে ব্রন্ষচর্ধ্যব্রত-পালনে জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হইলে দ্বিতীয় ভাগে 

বিবাহ করিয়া গারস্থায আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে । জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কেহই 
অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না । হিন্দৃশান্ত্রের উক্তি এই»--"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠত 

(১ “অরুন্ধত্াবরুদ্ধাহমস্মি।" মহধি বশিষ্টের পত্বী অরুদ্ধতী নক্ষত্রলোকে অবস্থিতা। সপ্তরধিষগুলের 

একটী নক্ষত্রের অতি নিকটে আর একটী ন্ষুদ্র নক্ষত্র 'দৃষ্ট হয়, ইহাই অরুন্ধতী । এই ছুইটী নক্ষত্রকে 
যুগ্তারক] (2০5919 ৪6০: ) বল! হয় । 
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ক্ষণমাআ্রষপি ছিঃ: 1» কোন মানবই আশ্রমহীন হুইয়! থাকিবে না। সকল মানবকেই 
অধিকার ক্রমে উক্ত চারি আশ্রমের যে-কোনও আশ্রমে থাকিতে হইবে । অবিবাহিত 

পুরুষ ও স্ত্রীলোক চিত্ত্থ্র্যে ও গাভীবধ্যলাভ করিতে সক্ষম হয় না। শুদ্ধ-চরিত্রের 

হইলেও অনেক লষ় অনেকে ততীহার্দিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়! থাকেন। 
অতএব ব্রক্ষচর্য্য আশ্রমের পর গার্স্থ্য আশ্রম (বিবাহ ) করিতেই হইবে । জার্শাণী 

প্রভৃতি ইউরোপের কতক দেশে সেই কারণেই এখন আইন প্রণয়ন করিয়া, শাস্তির 
ভয় দেখাইয়া নর ও নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হইতেছে । কোনও 

কোনও দেশে সহম্্র সহস্র যুবক-যুবতীর বিবাহের ভার স্থয়ং গভর্ণমেপ্ট বহন 
করিতেছেন। উদোশ্য-_-সামাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন । 

পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহার্য, নারীর পক্ষেও বিবাহ তেমনি 

অপরিহার্ধ্য । সংসারে পণ্ডিত ব্যক্তি, নারী এবং লতা আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে 

না।৯ আশ্রয় ভিন্ন উহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় না। গুণা বা ধনীর নজরে ন। 
পড়িলে পণ্ডিতের পাগ্ডিত্য বিকশিত হয় না। বৃক্ষ বা অপর কোনও অবলম্বন ন 

থাকিলে লতার জীবন যেমন চলিতে পারে না, তেমনি বাল্যে পিতার, যৌবনে 

স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়ে না থাকিলে নারীর নারীত্ব ফুটিয়া উঠে না।২ 
অতএব, সংসারে হ্বামীর আশ্রয় স্ত্রী, স্রীর জাশ্রয় স্বামী। 

কেহ কেহ বলেন--বিবাহে স্বামীর যেমন অধিকার, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার, 

অর্থাৎ বর যেমন কন্টাকে বিবাহ করে, কন্যাও সেইরূপ বরকে বিবাহ করে। কিন্ত 

হিন্দুর চিন্তাধারার ইহা অতি আধুনিক, অথচ ইহ! বৈদেশিক অন্থকরণ। হিন্ুশাস্তর 
বলেন, বিবাহের বর স্বয়ং কর্তা, কন্তা কম্ম এবং সম্প্রদ্ধানকারী কন্তাদাতা । সম্গ্ররদাতা 

হইতে বর কন্তাকে ভার্ধ্যারূপে গ্রহণ করিলেন। পাত্রী পাত্র কর্তৃক গৃহীত! হইলেন 

এই কারণেই পত্বী পাণিগৃহীতা ; পাশ্চাত্তা দেশেও বরই কন্তার বিবাহকর্তা কারণ 

(১) "বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠেধ্ঃ পণ্ডিত বনিতা। লতাঃ।” 

(২) পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি মৌবনে। 

পুত্রো রক্ষতি বাদ্ধক্যে ন স্ত্রী সবাতন্ত্যমর্তি। 
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বিবাহের পরেই পান্ত্রীর উপাধি পরিবর্তিত হইয়া পতির উপাধিতে পরিণত হয়। 

গতকল্য ধিনি ছিলেন মিস্ এমেলিয়া ( 81188 7)008118 ), অন্য তিনি মিসেস্ টমসন্ 

(815, 10100800 )। আমাদের দেশে৪ গতকলা যিনি ছিলেন ভরছাজগোত্রীয়া, 
বিবাহের পর তিনি হইলেন শাগিশ্সযগোত্রীয়। ; গতকল্া যিনি ছিলেন মিস্ রান, 
( 14189 7১05), আজ তিনি মিসেস মজুমদার ( 2475. 11529700971 অতএব 
দেখা যাইতেছে সকল দেশেই পদ্ধীর আশ্রয় পতি। 

এরূপ পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও, আমাদের দেশের নারীর মর্যাদার তুলন! হয় না। 
হিন্দুর যে কাধ্যে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না, সে কাধ্য বিফল; যেকার্ধে নারী 
সম্মানিত। হন, সেই কাধ্যে দেবতার আশীর্ববাদ বর্ষিত হয় ।৯ 

আমাদের দেশে পিতা হ্বর্গ, পিতা ধণ্ম, পিতাই পরম তপস্যা; কিন্ত মা পিতা 
অপেক্ষাও গরীয়সী, যেহেতু তিনি গর্ভে ধারণ করেন ও পালন করেন।২ মাতার 
মেহের তুলনা নাই। বিবাহিতা! স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি। পুত্রের পক্ষে মাতাপিতা 
মহ!গুরু, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই মহাগুরু, ম্বামীই সর্বস্ব । আবার স্বামীর পক্ষেও স্ত্রী 

শ্রেষ্ঠতম সথা এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম এই অরিবর্গের মূল।৩ মহাকবি , কালিদাসের 
উক্তিতে গৃহিণী মন্ত্রণাদানে মন্ত্রী, পরস্পর অবস্থান সময়ে প্রিয়তম! সী, ললিতকলাতে 
প্রিয়শিষ্য] ॥৪ 

পতি-পত্বীর প্রধান লক্ষণ এই যে, সদৃশ পতি সদৃশী পত্ৰী গ্রহণ করিবেন। পতি 
হইবেন অবিপ্ুত ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ ধাহার ্রদ্মচর্ধ্যব্রত ভঙ্গ হয় নাই, যিনি আজ পর্য্যন্ত 
কখনও অসংযমের পরিচয় দেন নাই। আর পত্বী হইবেন কুমারী অর্থাৎ অপুরুষপৃষ্ট! 

পরপর পরপর ০ জপ সা পপ 

(৯ ঘত্র নাধ্গ্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতা।। 

মত্র তাস্ত ন পূৃজ্যন্তে সর্ববান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ (মনু) 

(২) “শর্ধারণপোষাভ্যাং ভাতাম্মাতা৷ গরীয়সী | 

“পিতুরপ্যধিক। মাতা! গর্ভধারণপোষণাৎ।” 

(৩) অর্দাং ভার্য্যা মনুষ্তুন্ত ভার্য)। শ্রে্তমঃ সখা । 

ভাধ্যা মূলং ত্রিবর্্ত যঃ সভার্ধ্যঃ সবন্ধুমান্ ॥ 

(8) গৃহিণীঃ মচিবং সথী মিথ; প্রিরশিত্ত ললিতো৷ কলাবিধো | 
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কোনও কোনও দেশে কচিৎ দেখা যায়, পাত্রীর বয়স পা অপেক্ষ! অনেক 

বেশী; কিন্তু আমাদের দেশে বর ও কন্যার বয়স নিয়মিত আছে। পানর চৰিবশ বৎসর 

পর্যন্ত ব্রদ্ষচরধ্য পালনপূর্ববক বিদ্যাশিক্ষা করিবে, তারপর বিবাহ করিবে। শান্ত্রকারগণ 

বলেন-_তেইশ বৎসর তিন মাসের পরেই গর্ভাবস্থানের নয়মাস সহ চৰিবশ বৎসর ধরিতে 
হয়। বন্যার বয়স নানা রকম নির্দিষ্ট থাকিলেও খতুমতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বয়সই 
খধিদের অভিপ্রেত। “অত উর্ধং রজম্বলা” এই বাকাঘারা রজন্বলা কন্যার বিবাহ 
নিন্দিত হইয়াছে। যৌবন-বিবাহের বিষময় ফলে পাশ্চাত্য দেশ জঙ্জরিত ও 

অন্গতপগ্ত। কালন্রোতে আমাদের দেশেও সেই বিষ সংক্রামিত হইয়াছে । 
্রাঙ্গ, দৈব, আধ, প্রাজাপত্য, আহ্র, গান্ধর্ব, রাক্ষদ ও পৈশাচ"--এই আট প্রকার 

বিবাহ । তন্মধ্যে 'রাক্ষস-বিবাহে বা পৈশাচিক বিবাহে বয়সের বিচার নাই, কালাকাল 
জ্ঞান নাই, পান্্পাত্রীর সাদৃক্ত দেখা হয় না। ইহাতে যথেচ্ছ আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার 
মাত্র পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই ধর্মের দেশে, পুণ্যের দেশে খধিশাসিত এই 

ভারতবর্ষে অষ্ট প্রকার বিবাহের নধ্যে ত্রাক্ম বিবাহই বর্তমান কালের উপযোগী বলিয়া 

সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান্তি হইয়া আসিতেছে । পিশাচের স্ায় মতিগতি যাহাদের 
তাহাদের ভ্বারাই পৈশাচিক বিবাহ সংঘটিত হয়। 

অধুনা খাহারা উন্নত ও শিক্ষিত বলিয়া! গর্ব করেন, সেই সকল সমাজে পণের 
টাকার দাবীতে কন্ঠার বিবাহ “কন্তাদায়' রূপে বিভীষিকাময় হইয়৷ ঈলাড়াইয়াছে। বহু 
বাদশ্প্রতিবাদে জনহিতকর নানা সভার অনুষ্ঠানে পণপ্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বটে, 

কিন্তু অতি দ্রুত ইহার সমূল উচ্ছেদ বাঞনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়--সংস্কারের 
ছলে হিচ্দুসমাজের নান। দিক্ হইতে নানা রকমের বিপ্লব ঘটিতেছে ; কিন্ত গ্রকূত গলদ 

যেখানে তাহার তো কোন প্রতিকার হইতেছে না । পবিভ্র কল্যাণগ্রদ বিবাহব্যাপারে 

ঘরে বাহিরে উৎপীড়ন ! তথাপি আমরা যেন ইহাকে মনে প্রাণে চিরকাল পবিজ্রই 

মনে করি। 

১৮৮ 



সংসার 

ংসার বলিতে আমরা দুইটা অর্থ বুঝি; প্রথম অর্থ-_গৃহ, দ্বিতীয় অর্থ__বিশ্ববরদবাণড। 
গৃহ শবের প্রধান তাৎপর্য যে গৃহিনী, ইহা আমরা “বিবাহ” প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। 
সংসার বলিতেই যে গৃহকে বুঝায়, তাহার একটু ব্যাপক অর্থও আছে। অর্থাৎ স্বামী, 
সী, পুত্র, কন্তা, মাতা, পিত! প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র পরিবারই সংসার । 

বিবাহের পর পতি ও পত্বীর যে “ঘরকক্পা আরম্ভ হয়, তাহাতেই সংসারের 
স্থত্রপাত হয়। যে সংসারে ভাধ্যা দ্বারা ভর্তা সন্তষ্ট, ভর্তা দ্বার! ভাধ্যা সন্ধষ্, সেই 
সংসার কল্যাণের মন্দির, সুখের আলয়। ম্থামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য এবং স্ত্রীর গ্রতি 
স্বামীর কর্তব্যসমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হইলে সংসার ম্বগের স্তায় সুখের স্থান হইয়া 
থাকে। 

হিন্দুশাস্ত্রের বিধিপ্রণয়নের উদ্দেস্ত সামাজিক ও জাগতিক কল্যাণ-সাধন । সেই 
শৃঙ্খলাবদ্ধনের দিক্ দিয়া বুঝাইতে হইলে সংসারকে বলিতে হয় গার্হস্থ্য আশ্রম । এই 
“আশ্রম” শব্দটির উল্লেখে হিন্দুর মনে শ্বভাবতঃই একটী পবিজ্র ভাব জাগিয়! উঠে। এই 
সারের সকল কার্ধ্যই যেন পবিস্্ভাবে সম্পর হয়, ইহাই সংসারী লোকের কামনা । 

সংসারাশ্রমে প্রবেশের পর পুত্রকন্তার মুখদর্শন ধন্মের অঙ্গ। পুত্র ইহকালের 
অবলম্বন এবং পরকালের সহায় । ধরন হিন্দু জন্মাস্তর বিশ্বাস করে, কাজেই পুত্রের 
নিকট হইতে পিগুপ্রাপ্তির ভরসা রাখে ।১ 

সংসারে যাবতীয় কাজই সন্ভোষের সহিত অতিশয় সংযতভাবে সম্পন্ন করিতে 
হয়--তবেই সুখ, তবেই সংসারীর আনন্দ। অসন্তোষের সহিত অসংযত অবস্থায় 
দিন যাপন করিলেই পরম ছুঃখ।২ | 

আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক সংস্কার জন্মিয়াছে তাহারা বিবাহ 
বা সংসার করিতে ইচ্ছুক নন। তাহারা পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা! সম্বন্ধ 

০) পুতার্থং করিতে ভা্ধ্া পুজপিগুপ্রয়োজনম্। 
(২) সন্তোবং পরমাস্থায় দুখার্থী সংঘতো ভবেৎ। 

সম্্োধঃ হথমূলং হি ছুঃখমূলং বিপধ্যরঃ ॥ 

১৪) 



ভারতের নারী 

অজুহাত দেন। আধ্যধর্শের আদর্শ-ন্থখ ভোগে নহে, স্থুখ সংযমে ; শাস্তি--এশখবরধোর 

ভ্রোগ লালসায় নহে, ত্যাগে ; ধর্মলাভ-_ন্থরম্য হর্দ্যে নয়, সুপবিজ্ঞ কুটারে, অর্থাৎ 

আশ্রমে । 

সংসারাশ্রম অতি কঠোর । এখানে সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষ! সকলই কঠোর 

সাধন-লাপেক্গ । সংসারী মানব পাঁচটা খণের ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 
দেবণ, খষঝণ ও পিতৃখণ এই তিনটা প্রধান। ব্রত-পার্ববণ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা ও 
উপবাসাদির দ্বারা দেবঞ্খণ পরিশোধ হয়। নিজের যে বিগ্যাটা ভালরূপ আয়ত্ত আছে, 

সেই বিদ্কা অপরকে দ্রান করিলে খধিঝণ শোধ হয়; কোন বিছ্য! না থাকিলে ধনী 
ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার উৎকর্ষের নিমিত্ত ধনদান দ্বারাও খধিঝণ শোধ হয়।১ 

পুভ্রে'ৎপাদন ছারা পিতৃর্ধণ শোধ হয়; এই পুত্র পিতৃপিতামহের তৃর্িসাধন করিবে, 
অসম্পূর্ণ পিতৃকার্ধা সম্পূর্ণ করিবে, তর্পণ করিবে ।২ 

উদ্দাম, উচ্ছঙ্খল, অসংঘত, অস্দাচারী, পিতামাতার প্রতি ভক্িহীন পুক্র 

পিতামাতার বা সমাজের কাহারও তৃষ্থিসাধন করিতে পারে না! এরূপ স্থলে একাধিক 

পুত্র প্রয়োজন ।৩ সৎপুভ্র কুলের ভূষণ। সংপুক্র দ্বারা পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন, বংশ 

সমুজ্জলগ হয়। এইরূপ পুত্রই মাতাপিতার স্থখের কারণ। 
অধুনা কাল-প্রভাবে এবং বিল্বাতীয় শিক্ষার গ্রভাবে ধনী, মানী, গুণী অথচ 

সম্পত্তিশালী গৃহস্থ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানের পিতা হইতে অনিচ্ছুক এবং 
তাহাদের পত্ঠীগণও সম্তানের জননী হইতে নারাজ । অবশ্ত এই শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্প্ 

পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক । কতক নারী সন্তানের জননী হইতে পছন্দ 
করেন না। তীহারা ভোগ বা বিদেশের দ্বণ্য অনুকরণ পছন্দ করেন। 

(১) পঞ্চখণ_-দেবখণ, খধিখণ, পিতৃখণ, নরখণ, ভূহখণ। সাংনারিকগণের প্রতাহ পঞ্চমহামজ্ঞ দ্বারা 

পঞ্চখণের শোধ হয়। 

(২) পপুৎ" নামে একটী নরক আছে। ম্ৃত্ার পর পিতার সেই নরকে পতনের সম্ভাবনা থাকে । 

পুত্র যাবিধি পিতৃকারধ্য করিলে পিতার সেই অধোগতি হয় না। পুৎ্+ব্রৈ ধাতু +ড-্পুক্র। 

(৩) এঞ্ব্যা বহবাঃ পুত্রাঃ যগ্প্যেকো গয়াং ব্রজেৎ। 

বজচ্চৈবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুনজেৎ॥ 

১, 



গপংসার 

পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত নিংঘ্ব ব্যক্তির গৃহে প্রার্থনার অতিরিক্ত পুত্রকন্তা জন্মগ্রহণ 

করে। গ্রাসাচ্ছাদনের বাবস্থা নাই তবু আশাতীত সম্ভান। অশিক্ষিত মাতাঁপিতার 
দীন-দরিদ্র সহজ সম্তানে, দেশ পরিপূর্ণ হইবে, আর শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির একটী 
সম্তানও দেশোজ্জল করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিবে না! ইহাই কি সংসারাশ্রমের 
উদ্দেশ বা বিধাতার অভিপ্রেত ? 

যৌথ পরিবারের সকলেই একান্নবর্তী থাকায় সংসারের বন্ধন দৃঢ় দেখা যায়, আর 
যেখানে শুধু "স্বামী ও স্ত্রীকে লই সংসার, সেইখানে ব)টিগত স্থখ-শাস্তি থাকিলেও 

সমষ্টির সুখ নাই, গোষ্ঠীর আনন্দ নাই; আছে শুধু বেকার-সমস্তার, তীব্র হাহাকার, 
সমস্া-সমাধানের ব্যর্থ আন্দোলন । 

হিন্দু গৃহস্থের পরিজনবর্গ গা, গীতা, গায়, গে!) গয়। ও গদদাধর এই ছয়টা 
বিষয়ে ভক্তি শ্রন্ধা রাখিলে সংসারাশ্রমের মধুর ফল আম্বাদন করিতে পারিবেন। গ্গ! 
বলিতে ভারতবর্ষের পবিজ্রসলিল৷ নদীর প্রতি শ্রচ্ধা। গীতা সর্ব বেদ-বেদাস্তের 

সার,_পৃথিবীর শেষ্ঠ গ্রস্থ। গায়ত্রী অর্থে সন্ধ্যা-উপাসনা, ফল আত্মগ্ুদ্ধি, মনঃস্থিরত| | 
গো--সপ্তু মাতার এক মাত।। গয়া বলিতে ষে কোনও তীর্থে বিশ্বাস । গদাধর অর্থে 

ভগবানে বিশ্বাস আন্তিকত1। সংসারী ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য- রক্ষা, _মাতাপিতা, 

'পুত্রকন্তা। স্ত্রী ও আত্মরক্ষা, পরে বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের রক্ষ। ৷ 
সংসার শবের দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বব্রদ্ধা্ড বলা হইয়াছে । ক্ষুদ্র সংসারের লঙ্গে 

সম্যক পরিচয় হইলে পরে সেই বিরাট সংসারের সন্ধান লইতে হয়। “উদ্বারচরিতানান্ 
বসথধৈব কুটুম্বকম্ :* বীহারা উদার চরিত্র, তাহাদের নিকট মাতা পার্বতী দেবী, 
পিতা দ্য দেবাদিদেব মহেশ্বর, সংসারে যত সচ্চরিজ্জ ব্যক্তি তাহারাই বান্ধব এবং 

তিন তৃবনই সংসার ( ব! স্বদেশ ) রূপে সম্মানিত হয় ।৯ - 

আজকাল নীতিবাদীদিগের চক্ষে আপন স্ত্রী-পুত্রের স্খ-স্থাচ্ছন্দ্য বিধান ্বার্থপরতার 
মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। পরসেবা, স্বাথত্যাগ ইত্যাদি মহান আদরের 

(১) মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ | 

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ হদেশে! ভুবনত্রয়ম্ ॥ 
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অনুসরণে লোকচক্ষে সংসার-পাঁলন বড়ই ক্ষু্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত স্থিরচিতে 

পর্ধ্যালোচন! করিলে ইহাও যে সংসারের মহাব্রতেরই শ্রেঠ সাধনা, তাহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে। স্যর সহায়তার জন্যই মানব-হথট্ি, একথা ম্বীকার করিলে যে- 
কোন প্রকারে--শ্বীয় পুত্রকন্ত! র্ূপেই হউক, অথবা যে-কোন রূপেই হউক-_জগৎ 

পালন করাই ভগবৎ উদ্দেস্টসাধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানব ভগবদ্দত্ত শক্তি 

লইয়াই সংসারকার্ধা করিয়া! থাকে । তিনি ঘাহাকে ষে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, ০ 

সেই প্রকার কার্ধাই করিবে । ্থতরাং যে পোত্যগণ পূর্ণ-মুখাপেক্ষী, সর্বপ্রকারে 

তাহাদের হুখ-স্থাচ্ছন্দ্য বিধান করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত 

হওয়া উচিত। 

সংসান্তর-সমাজ্জীন্র কর্তব্য 

আমাদের গার্স্থা-জীবনে সাংসারিক কার্ধ্ের বিধি-ব্যবস্থা একমাত্র স্ত্রীজাতির 

উপর নির্ভর করে। বৃহৎ বা ক্ষুত্র সকল সংসারেই গৃহিণীপনা করা একটা 

সাজজাজ্যপালনের দায়িত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক নববধূ তাহার কিশোর 

জীবনেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিতা হন। পৃথিবীর সাম্রাজ্য পালন করিবার জন্য সকল দেশে 

সকলেই যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট অথবা সম্্াজ্ীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্প করেন এবং 

সেই অভিবিক্তকে তীহাদ্দিগের ভাবী সথখ-ছুঃখের বিধাতা বলিয়! মনে করেন, হিন্ুগণও 

সেইরূপ বিবাহ-উৎসবরূপ অভিষেকে নববধূকে সংসারের ভাবী কর্ত্ারূপে পরমা গ্রহে 

বরণ করিয়া গৃহে লয়েন। যেমন রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহাদের অভিবিক্তা সম্রাজ্জীর 

অভিষেককালীন সামান্ত আচরণ হইভেই তাহার ভাবী কর্তব্যপালনের বিষন্ন স্থির 

করিয়া লয়েন, সেইরূপ নববধূ বালিকা অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোৌদের মধ্যে যখন 

পতরগৃহে প্রবেশ করেন ও যে কয়দিন শ্বশতরগৃহে থাকেন, তীহার সেই কয়দিনের সামান্ত 

সামাগ্ভ 'আটার-ব্যবহার দেখিয়া গৃহশ্থগণ তাহার ভাবী গৃহিণীপনার বিষয় বুঝিতে 
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সংসার-সজাজীর বর্তব্য 

পারেন । সম্া্ীর যেমন নিজের স্ুখস্থাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-কৌতুক বিসর্জন দিয়া আখ্রিত 
প্রজাগণের উন্নতি ও স্ুখবিধান করা একমাস কর্তব্য, সংসার-সন্তরাজীরও সেইবপ 
নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়া একমনে সমগ্র পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন, অনুগত 
অভ্যাগত, সকলেরই তৃত্তিসা্ন করা একমান্ত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংসারের লোক 
কেবলমাজ নববধূর রূগ দেখিয়া যুদ্ধ হয়েন না, তাহার আচরণ, কথাবার্তাঃ চালচলন, 
ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাহার প্রতি অন্কুস্ত ও বিরক্ত হন। ভবিষ্যৎ 

জীবনে ধাহাকে যে পথ অবলম্বন করিয্বা জীবনযান্া নির্বাহ করিতে হইবে, 
জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই তাহার সে বিষয়ে সর্বপ্রধত্ধে শিক্ষালাভ কর! শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 

পিতৃগৃহে অবস্থানকাল হইতে সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্ব পর্ধান্ত স্ত্রীজাতির গৃহকর্ে 
সর্বাঙ্গীণ নিপুণতা লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ, আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বকাল 
পর্যান্ত গৃহকর্মে অনভ্যান্ত থাকিলে এবং আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলে চলে না, 
বিবাহাস্তে সংসারের গুরুত্ভার-বহনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা পিতৃগৃহে পুজনীয়গণের 
নিকট হইতেই বিশেষূপে শিক্ষা করিতে হয়। শ্বস্তরগৃহে শাশুড়ী প্রভৃতি 
পৃজনীয়াগণের নিকট হইতে সমুদয় শিক্ষালাভ করিবেন সেরূপ স্থঘোগ পূর্ণমাত্রায় 
সকলের না ঘটিতে পারে; শাশুড়ীশন্ত বা কঙ্জরাহীন গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে 

পারে ; সুতরাং পিতৃগৃহ হইতেই এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করা সকলেরই উচিত। 

প্রত্যেক বালিকারই জ্ঞানবিকাশের পর হইতে বিবাহের পূর্বব পধ্যস্ত যেমন 
সংসারের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অঞ্জন করা উচিত সেইরূপ বিবাহের পরও সেই জ্ঞান 
কার্যে পরিণত কর! উচিত! নববধূ ভাবিবেন, “বিবাহের সময়ে সকলে যেমন বড় 
আশায় হাসিমুখে আমাকে বরণ করিয়া লইবেন, আমার আচরণে তীহাদের সে হাসি 
যেন জীবনে না ফুরায় ; যে আশায় আমাকে সংসারে বরণ করিবেন, আমার অসদাঁচরণে 
তাহাদের সে আশা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়। শ্বগুরগৃহে আগমন করিলে যখন সকলে 

মুখ দেখিবার জন্ভচ আসে, তখন আমার যেমন মনে হয়, আমার এ মুখখানি যেন সকলের 

নিকটেই সুন্দর হয়, সেইরূপ আমার সমগ্র জীবনে আমার মুখ, আমার আচরণ, আমার 
স্বতি যাহাতে সকলের নিকট তুলা তৃষ্তিগ্রদ থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্ট। করিতে হইবে। 
পাঁচটা লইয়া সংসার; সংসারের পাঁচজন পাঁচরকমের হইতে পারে; তাহাদের আদর্শ 
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লইয়াই আমার জীবন গঠন করিলে চলিবে না। অপরের আচরণ ব! ব্যবহার যেরূপই 
হউক না কেন আমার কর্তব্য যথাসাধ্য আমায় পালন করিতে হইবে |” | 

সংসার অন্থসারে সংসারের কাজের ব্যবস্থা নানারূপ হইলেও আমরা সংসারের 

মোটামুটী কয়েকটী কর্তব্যের কথ উল্লেখ করিতেছি ₹-- 
গ্রতাষে অন্যান্ত পরিজনবর্গের উঠিবার পূর্বেই শধ্যাত্যাগ করা কর্তব্য; সংসারের 

পৃজনীয় বা পৃজনীয়াগণ যেন কোনক্রমেই তোমাকে স্থ্যোদয়ের পরে নিকিতা দেখিবার 

অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনাদি মার্জনাঙ্টে ন্বান করিয়া শ্বশ্র বা গৃহকর্ত্রর নিকট 

গমন করিয়া তাহার আদেশমত রদ্ধনাদি কার্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে । সর্ববাস্তঃকরণে 

ও বিশেষ পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতার সহিত রদ্ধন-কাধ্যা্দি সম্পক্প করা প্রয়োজন । আহারকালে 

সকলকে যথাযোগারূপে পরিবেশন ও চোজনাস্তে তাহাদের আবশ্থাকমূত দ্রবোর বাবস্থা 

করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি কাধ্য শেষ করিবে; সর্বশেষে নিজে আহার করা কর্তব্য। 

আহারান্তে গৃহের দ্রব্যাদি যথাপ্বানে রক্ষা করিয়! শ্বমাতা ও গুরুজনদের প্রীতির জন্য 

সেবা দ্বারা তাহাদের আনন্দবদ্ধন করিবে এবং ত্তাহাদিগের নিকট সছপদেশ গ্রহণ 

করিবে; অথবা তাহাদের নিকট বসিয়া সদ্গ্রস্থাদি পাঠ করা কর্তব্য। মোটের উপর 

সংসারের সমূদয় লোক তোমার কাছে যাহা! আশা করেন, তোমার সাধ্যমত তাহাদিগের 

সে আশা পূর্ণ করিতে কুষ্টিত হইও না। সংসারের সমুদয় সুখ-শান্তি নিজের সুখ-শান্তি 

বলিয়া মনে করিও । বিশেষতঃ আশ্রিত ও অনগতগণ তোমার ব্যবহারে ফেন মনঃকষ্ট 

না পান। আদর্শ গৃহিণী হইতে হইলে পরিশ্রম-কাতরা হইলে চলিবে না; পরিশ্রম না 

করিয়া কে কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? তোমার যখন আবার পুত্রবধূ 

হইবে, সংসার সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষ। দিয়া, তীভারই হাতে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ 

করিয়া, তোমার শাসশুড়ীর ন্যায় তুমিও নিশ্চিস্ত মনে পরিণত বয়সে ভগবদারাধন। 

করিতে পারিবে | 
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স্বামী-ছেত্বতো। 

হিন্দুরমণীর ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও গতি ন্বমী। স্বামীই রমণীর 

সর্বময় দেবতা, একথ! আধ্যসভাাতার আদিধুগ হইতে নানা ভাবে, নানা স্থলে বেদ 

হইতে আরম্ভ করিয়! রঙ্গ-পরিহাসমূলক গ্রস্থাদিতেও তূয়োভূয়ঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
অগ্যাপি হিচ্দুমাত্রেই তাহাদের স্ব স্ব কন্তা, কনিষ্ঠা ভগিনী ও অন্যান্ত বয়ঃকনিষ্া 
প্রতিপাল্যাগণকে একথা শতাধিকবার বলেন-__সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে 

আমাদের এ গ্রস্তাবের পুনরুখাপন কেন? তাহার উত্তরে আমর! এই বলি- প্রাচীন 
যুগে কুশাগ্রমতি আর্ধ্যঞ্খষিগণ অনেক গ্রন্থে মৃলন্ত্্র মাক রচনা করিয়া তাহাদের 
ভবিস্তৎ বংশধরগণের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ কালবিপধায়ে আমাদের 

এত অল্লমেধা যে, ভাস্ত ও টাকা ব্যতীত এখন তাহা হৃদয়জম করিতে পারি না বা 
নিজ্জে নিজে বুঝিতে গিয়া কদর্থ করিয়া বসি। এস্কলেও “স্বামী সর্বময় দেবতা” এই 

মূলনুত্রের টীকার প্রয়োজন হইয়াছে । 

বাল/কাল হইতে মানব-শিশুর সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করা যায়, তাহা 
প্রকৃতিগত ধর্শাহছসারে আমরণ তাহার চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়। আদিযুগে 
আধ্যগণ সর্বদা দেবভাবাপক্প ছিলেন, তাহার! প্রত্যহ দেবতার সারিধ্য লাভ 

করিতেন, তখন দেবতা ও মানবে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল ন1। কিন্তু কালধণ্দে 

দেবতা ও মানবের মধ্যে ম্বর্গমর্ত্য ব্যবধান আসিয়ছে। প্রাচীন আধ্যগণ দেবতাকে 

যে চক্ষে দেখিতেন, বা দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা ছিল, তাহা বর্তমানকালের 

হিন্ুুগণের ধারণা হইতে অনেক ভিন্ন। অধুনা দেবতা ও ভগবানের নাম উচ্চারণে 
মানব-মনে ষে ভাবের উদ্দয় হয়, পূর্ববধুগে সে ভাবের উদ্দীপনা হইত না। ইহার 
কারণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, কালে কালে আমর! দেব-চরিত্র ও 
দেব-আদর্শ হইতে এত পিছাইয়। পড়িয়াছি যে, দেবতার নামে আমাদের প্রীতি ও 

আনন্দের পরিবর্তে ভীতি ও কুগ্ঠার উদয় হইয়া থাকে। ন্ুতরাং সরলচিত। 
অপরিপকবুদ্ধি বালিকাগণকে দেবতা কর্থাটীর অর্থ সর্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে । কারণ, 
আজকাল যে অর্থে ও আদর্শে 'দেবতা” শব্দ ব্যবহৃত হয়, শ্থামী দেবতাম্বর্ূপ” একথা 
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বলিলে বালিকার মনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অন্গরাগ ও একাস্তিক প্রীতির পরিবর্তে 

অঞ্জানিত শঙ্কা ও অপরিসীম কুঠার উদয় হওয়া শ্বাভাবিক । | 

দেবতা শব্ধের তাৎপর্যা--ধিনি জীবনে মরণে একমাজ্ম সহায় ; বিপদে সম্পদে 

একমাত্র অবলম্বন, পার্থিব সর্ধবকার্যে একমাত্র শুভকামী ; ঘিনি আশীর্বাদ করিতে 
জানেন, অভিশাপ করিতে জানেন না, যিনি সর্ববণন্কোচ, সর্ববপাপ দূর করিয়া চিত্তকে 

নির্শখল করেন; যিনি আমাদের নিতান্ত আপনার ; যিনি আঘাদের কোন অপরাধ 

গ্রহণ করেন না; যিনি আমাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্তিমার্গের প্রদর্শক ও 

ক্রীড়ামার্গের সঙ্গী; ধিনি আমাদের অস্তরে-বাহিরে থাকিয়া সর্বদা সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ 
সাধন করিতেছেন, তিনিই দেবতা; তাহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু নাই, 
লজ্জার কিছু নাই, সঙ্কোচের কিছু নাই । আমরা বিপথে গমন করিলে তিনি বারণ 

করেন ও আমাদিগকে সংপথ দেখাইয়া দেন; বিপদে পড়িলে বুকে টানিয়া লন; 
ডাঁকিলে বা ন। ডাকিলে তাহার পবিজ্রী বাহুর ছার সর্বদা আমাদিগকে বেষ্টন 

করিয়া রাখেন। তিনি একাধারে আমাদের গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও ক্রীড়ার 

সাথী: এমন আত্মীয়, এমন স্বঙ্জন, এমন মঙ্গলাকাজ্ষী জগতে আমাদের আর কেহ 

নাই; আমরা দৌষ করিলে তিনি রোষ করেন না, অপরাধ করিলে তিনি 
আমাদিগকে পায়ে ঠেলেন না; এরূপ দেবতাই হিন্দুরমণীর স্বামী । এ দেবতা শুধু 

পূজা-পুম্পাগুলি পাইয়া নিক্কিয় থাকেন না, ক্রটি-অপরাধ ধরিতে ব্যস্ত থাকেন না, 
এ দেবতা শুধু ধ্যানের দেবতা নহেন । অন্ভাবে-অভিযোগে, শুভে ও অস্তুভে, কর্ে 
ও অকর্মে ইনি আমাদের নিত্যনঙ্গী, নিত্য সহায় ! 
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পড়ীত 
পূর্ব পরিচ্ছেদে হিন্দুরম্ণীর গ্বামী-দেবতার ব্যাখ্যা করা হহদ্মাছে। এই 

পরিচ্ছেদে তাহার পৃজ্ঞার মন্ত্র ও সেবার বিধি অর্থাৎ তীহার প্রতি কর্তব্যের বিষয় 

কিছু বলিব। তৎ্পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ-নির্ণন আবশ্যক। এক কথায় সংসার- 

জীবনে- শুধু সংসার-আীবনে কেন--ধর্দমজীবনে, ইহকাল ও পরকালে সকল অবস্থায় 
এবং সর্বববিষয়ে পরম্পরের যে অচ্ছেগ্য ও অবিনশ্বর চিরসন্বদ্ধ ইহাই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ | 
রাধাকৃষ্জের বুগলমুন্তি হইচ্ছে রাধা অন্তহিতা হইলে কৃষ্ণের কৃষ্ত্ব থাকে না। আবার 

ুষ্ণশূহ্য রাধার অস্ভিত্ও নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও পরম্পরে এরূপ অনির্ববচমীয় 

কু্ম সম্বন্ধ; সুতরাং শ্বামী যদি দেবত! হন, পত্থীও দেবা । অতএব পুজা-পন্ধতি 
শুধু সেব্য-সেবিক। ভাব লইয়া নহে; ইহার মধ্যে আনন্দ ও প্রীতির বিকাশ থাকা 

চাই। মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই, তুমি যেমন স্বামীর নিষ্ঠাবতী সেবিকা, সেইরূপ 
তুল্যরূপে তাহার আনন্দ ও গ্রীতির পাত্রী। ইহ! কতকটা অধ্যাত্ম উচ্চভাবের 

কথা হইল। এক্ষণে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার-জীবনের কার্ধ্যাবলী লইয়া আলোচনা 
কঝা যাউক। কুমারী অবস্থায় “সতম্বামী' লাভের জন্ত শিব-পুক্জার বিধি আছে। 

আমাদের মনে হয় উহা “সংস্বামী'? লাভের জন্য নয়_ -ম্পত্বীত্ব লাভের জন্যই 
উপাসনা । মা পার্বভী যেমন শৈলশিখরে একাম্তমনে উপাসনায় সর্বত্যাগী 

জটাবন্কলধারী শিবকে হ্বাীরপে লাভ করিয! স্ুপত্বীত্বের চরমাদর্শ দেখাইয়াছেন 

সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দু-কুমারী 'ম্বামী যেরূপ অবস্থাপক্স হউন না, তাহাকে স্থামীরূপে 

লাভ করিয়া সর্ববপ্রধত্ধে তীহ্কার তুষ্টিবিধানে যত্ববতী হইয়া! চিরদিনের জন্ত তাহার 

সহিত মিলিত থাকেন*-কুমারীর শিবব্রতের ইহাই চরম লক্ষ্য । 
আমাদের হিন্দুধর্ে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অচ্ছেস্য, একথা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। 

জন্ম-জন্মাস্তরে একই স্বামী ভিন্নরূপে নির্দিষ্ট পত্বীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর 
শিক্ষার এমনই উৎকর্ষত। যে, ম্বামী যেরূপই হউন ন! কেন, পত্বীর নিকট তিনি 

বরেণ্য হইবেনই । স্থতরাঁং স্বামী ভাল হউন কিংবা! মন্দ হউন, কুমারীর এ চিন্তা 

করিবার আবশ্তকতত। নাই। শুভদৃষ্টির পবিজ্ মূহুর্ত হইতে স্বামীর প্রতি অচল 
্রচ্ধ! রাখাই হিন্দুরমনীর একমাত্র কাম্য। 
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বাসর-্ঘর হইতে স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালনের প্রথম স্ুআ্রপাত। 
গুচলিত্ত প্রথ। 'মন্রলারে বাসর-ঘরে পরিহাস-কৌতুক চলিয়া আদিতেছে; তাই 
বলিয়া মে কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহ্নিতা বালিকার কর্তব্য নহে । সম্পূর্ণরূপে 
গরগল্ভতা বঙ্জন করিয়া মে কৌতুক লক্ষ্য করিতে হইবে। অনেকক্ষেত্রে এমন হয়, 
প্রথম মিলনে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে নানা কথা শুনিবার বাসনা করেন। কিন্তু 

সী যদি প্রগল্ভা বা লজ্জাহীনার ন্য'য় 'অপস্কোচে তাহার সব কথার উত্তর দান করে, 
সেটাও কিন্ত শ্বামীর নিকট গ্রীতগ্রদ হয় না। সুতরাং লজ্জা! ও ধীরতার সহিত 

তাহার প্রশ্নের উত্তর করাই যুক্তিযুক্ত | 

পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রথম আগমনে নববধূর সর্বববিষয়ে বিশেষ সতর্কত! 
আঁবহ্থক | শ্বসশ্তরগৃহে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই ম্বামীর আরাধা দেবী শ্বশ্রমতার অথবা 

তাহার অবর্তমানে সংসারের গৃহিণীর মনন্তঙ্ি-সম্পাদন আবশ্বাক ; কারণ, তাহাদের 

মুখে পত্বীর সুখ্যাতি শুনিলে শ্বামীর আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই । নববধূ শ্বশুরগৃহের 

সকলের সন্তোষ বিধান করিতে সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিবেন। কথাবার্তা, চালচলন 

এবং কাধ্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনীত ও ভদ্রভাবে সম্পীদন করিতে ভইবে ॥ ক্্ীয় স্বার্থের 

কোন গন্ধ থাকিবে না। সর্বস্থলেই মনে রাখিতে হউবে_-পরিজনবর্গের শান্তিতে 

আমার শাস্টি তাহাদের সুখেই আমার সুখ । 

নৃত্রন বিবাহ্কের পর উপহারাদি-প্রদান বর্তমানে একটা প্রথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 

স্বামীর অবস্থ: সচ্ছল বা অসচ্ছল হউক, নিজের জন্য কোন দিন কোন জিনিস মুখ 
ফুটিয়া চাহিতে নাই । তিনি নিজে হাতে করিয়া সন্ধষ্টচিতে যাহা দিবেন, আ'হলাদের 

সহিত তাহা গ্রহণ করিবে । সকলেরই স্বামী যে অবস্থাপন্ন হইবেন তাহা আশ! কর! 

যায় না। যদি আদুষ্টচক্রে স্বামী দরিদ্র হন, সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার দরিদ্রতার অংশ গ্রহণ 
করাই পড়ীর প্রধান কর্তব্য; ধনী পড্ধীও যেন বিলাসিতায় মগ্ন না হন। ম্থামী বিদ্বান, 

চরিতবান্ ও ধাশ্মিক হইলে পত্ভীর আনন্দের কথা সন্দেহ নাই । শ্যামী যদ চরিত্রহীন ও 
'বদ্রাগী” হন তাহাতেও পত্বীর ভয়ের কিছুই নাই তখন একমাত্র অবলম্বন-_ধর্ধ্য ও 

সহিষুতা। তাহার কোন অন্যায় কাধ্যের প্রতিবাদ করা নববধূর কর্তব্য নহে । যড্র, 
আদর, সেবা ও শুশ্রাধার হ্বারা তাহা মনকে এমন বশীভূত করিতে হইবে, যেন 
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পত়ীদ্ব 
তাহাকে ছাড়িরা তীহার মন বিষগ্াস্তরে উৎক্ষিপ্ত হইবার অবসর ন! পায়। ছুই 
একদিনে সাফল্য-লাভ না-ও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই 

নাই। দীর্ঘ সাধনাপ্ন সফলতা-লাভ অবশ্থস্তাবী। ম্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথ 

কোন দিন জিজ্ঞাল! করিবে না; শুনিবার আকাজ্ষাও যেন কোন দিন ন। হয়। 

কেহ যদ্দি তাহার পরিচয় দিতে আসে, তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বামী 

যে-কোন কারণে তুন্ধ হইলে কোনক্রমে তাহার সহিত তর্ক করিবে না। নীরবে 
তাহার ঈদ্দত কর্মগ্তলি সম্পন্ন করিবে । পরে রাগ পড়িলে, মিষ্ট কথায় -তাহার 

যদি ভ্রম হইয়! থাকে-__বুঝাইয়। দিবে । 
কোন্ কোন্ নম্বব স্বামীর প্রিয়, কোন্ কে'ন্ খাদ্য স্বামীর বাঞ্চিত। দৈনন্দিন 

কাধ্যের মধ্যে তাহা কৌশলে জ্ঞানিয়া লঈরে। যে-কোন কার্য আদেশের পূর্বে 
তাহার অভিপ্রা়মত সম্পন্থ করিলে স্বামী অতিশরর আনন্দিত তইবেন। দৈনিক 

কার্ধ্যশেষে শ্রান্তদে্ে স্বামী গৃহে আসিলে সর্বকন্ম ত্যাগ করিয়া তাহার শ্রান্তি দূর 

করার ব্যবস্থা করিবে । তাহাতে যদি সংসারের কেহ অসন্ধ্ট হন ব1 কিছু বলেন, 

নীরবে তাহা সহা করিবে । যতক্ষণ তিনি সুস্থতা অল্গভব ন| করেন, ততক্ষণ 
কা্ধ্যান্তরে গমন করিবে না। গৃহ হইতে যখন স্বামী বহির্গত হইবেন তখন তাহার 

আবশ্তাক জিনিষ-পত্র থাযথ গুছাইয়া দিবে এবং কোন দ্রব্য লইতে তুলিয়! গেলেন 

কিনা তাহ! লক্ষ্য রাখিবে। 

কদাচ স্বামীর কোন অন্যায় কার্ষোর বিষয় সঙ্গিনী বা অপর কাহারও সহিত 

আলোচনা করিবে না। বদি কেহ তোমার সাক্ষাতে তোমার স্বামীর নিন্দা করে, 

ত্বামী প্রকৃত দোষী হইলেও প্রতিবাদ করিতে কুন্তিতা হই৪ না। দিম্দাকারী যদি 

গুরুজন হন সেখান হইতে সরিয্না যাইবে ; সাংসারিক কার্ধোর চিন্তা হইতে স্বামীকে 

যতদূর সম্ভব অব্যাহতি দ্রিবার চেষ্টা করিবে। ক্লাস্ত অবস্থায় অথব! বিষাদগ্রস্ত 

অবস্থায় কদাচ কোন চুঃসংবাদ বা অপ্রম্ম কথ! তীঙাকে শুনাইবে না? স্বামীর 
প্রতি ভোমাব যে দৈনন্দিন কাঙজ্জ তাহ! চাকর-চাকরাণী ব। অন্য কাহারও উপর ভার 

না দিয়া হতদূর সম্ভব নিজ-হাতে সম্পন্ন করিবে। সম্ভব হইলে স্বামীর আহারের 
পূর্বে কদাচ আহার করিবে না এবং যতদুর সম্ভব গুরুজনের অসাক্ষাতে তাহা সম্পর 
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ভারতের নারী 

করিবে। স্বামী যতক্ষণ নিদ্রিত না হন, শরীর হুস্ব থাকিলে ততক্ষণ নিত্রা 

যাইবে না, তাহার সেবাকার্ধে ব্যাপৃত থাকিবে । প্রত্যহ প্রভাতে শধ্যাত্যাগের পর 
পদধূলি গ্রহণ করিবে এবং তাহার প্রাতঃকত্যের সমুদয় আয়োজন করিয়া দিবে। 
আবম্তক গৃহকর্শ এবং স্বামীর প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন না করিয়া কোনরূপ আমোদ 
বা উৎসবে যোগদান করিবে না) বিশেষ আবশ্বক হইলে তাহার অন্মতি লইবে, 

এবং যত সত্বর পার প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করিবে । সম্তানাদি হইলে তাহাদের লালন- 
পালনের মধ্যে স্থামিসেবাটুকু যেন ডুবি না যায়। ম্থামীর সর্ধকাধ্যে পূর্ণমান্জায় 

সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাঁশ কর। সাধবী স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য। স্বামীর আদেশদত্বেও 
কদাচ লঙ্জাহীনতার কোন কার্য করিবে না। এক কথায় স্বামীর চরিক্র, মনোভাব 

ও প্রকৃতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিনিয়ত তাহার প্রীতি-উৎপাদনের চেষ্টা 

করিতে পারিলেই জগতের সর্বজনপ্রশংসিত পত্ধী হওয়া যায়। 

শশুব্র-শাশ্টৌন্র প্রতি কত্ত 

কুমারী-স্রীবনের পর স্থামীগৃহে আগমন ্ত্রী-ভীবনে একটা সম্পূর্ণ নূতন অঙ্ক । বহু 
যুগন্ধুগাস্তর হইতে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্তমানে অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া 
আসিয়াছে ; তথাপি চিন্তা করিয়া! দেখিলে বুঝিতে পারা ষায়। এ একটা বড় গুরুতর 

সমন্তা। সংসার জানানভিজ্ঞা, সরলচিত্ব! বালিকার পক্ষে সম্পূর্ণ "অপরিচিত, অজ্ঞাত 
এবং বহু বিষয়ে পিজ্রালয় হইতে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন প্রথাযুক্ত পরিবারের মধ্যে আসিয়! 

অত্যল্প দিনের মধ্যে পরমাত্ীয়-পরিজনে পরিণত হওয়া! ঘে কত কঠিন, তাহা চিন্তা 

করিলেও চক্ষে জল আসে। উক্ত বিষয়ে হিন্দুজাতির মধ্যে এমন সহজ সমাবেশ 

দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রীভগবানের যে অনস্ত করুণা আছে, তাহ! কোন চিন্তাশীল 

ব্যক্িই অস্বীকার করিতে পারেন না। জানি না প্রজাপতির কোন্ শুভ আশীর্ব্ধাদে 
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খবতুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 

এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ় হয়ঃ যেখানে অন্দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর 'পূর্ধব-পরিচয়? 
সত্বেও মিলনত্ঙ্গের আইন বিধিবন্ধ করিতে হইয়াছে । অবস্তট আমরা এ কথা 
বলিতেছি না যে, এদেশে স্ত্রীঘাত্রেই ন্বয়ং-সিদ্ধা। হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সংসার- 

জীবনে অশেষবিধ গুণ তাহাদের ম্বভাবসিদ্ধ হইলেও, সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ 

দ্নেওয়া ও পস্থ। নির্দেশ কর! বিশেষ সমীচীন বলিম্বা মনে হয়। এ প্রবন্ধে আমর! 

নারীজাতির পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্বশুর ও শীশুড়ীর প্রতি কর্তব্য বিষয়ে কিছু আলোচনা 
করিব। 

বধূ প্রথম শ্বশুরগৃহে আপিবার পূর্বে প্রায়ই শ্বশ্রঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার 
সুযোগ পান ন|। স্থতরাং রূপে ও লাবণো তীহার মনঃপৃত হওয়া নববধূর পরম 
ভাগ্য। আজও পাড়ার্গায় এমন দেখা যায়, বধূ কুরূপা হইলে শাশুড়ী মঙ্গলাচরণ ও 
হুলুধ্বনি ত্যাগ করিয়! ক্রন্দন করিতেও কুষ্টিতা হন না। অথচ সেজন্য নববধূর কোন 
অপরাধই নাই। কারণ, দেহ বা রূপ ভগবদ্দত্, আত্মকৃত নহে । যাহা হউক 

সেক্ষেত্রে বালিকাকে বিশেষ সাবধানত। অবলম্বন করিতে হইবে, শাশুড়ীর সহিত 
গ্রথম সাক্ষাতেই এমন ধার ও করুণ ভাবে তাহার পদধূলি লইতে হইবে ও এমন 
ভঙ্গীতে তাহার নিকটবপ্তিনী হইতে হইবে এবং স্থষোগ হইলে এমন কাতরতার পহিত 
তাহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন তীহার স্ত্রীস্বলভ করুণ হৃদয় গলিয়! যায়। 
প্রথমবারে যে কয়দিন শ্বশুর গৃহে বাস করিতে হইবে, সে কয়দিন যতদুর সম্ভব শাশুড়ীর 
কাছে থাকিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি মনের ক্ষোভে তিনি কোন কটুকথা 
কহিয়া ফেলেন, ন! কীদিয়া অথচ বিশেষ কাতর হইয়া তাহার নিকটবন্তিনী থাকিবে; 
কদাচ অন্যত্র চলিয়া যাইবে না । এই অল্পকাল মধ্যে যতদুর সম্ভব তাহার আপগ্তরিক 
ইচ্ছা! ও প্ররুতি বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইয়া সেই মত চলিতে চেষ্টা করিবে। 

ভবিস্তাতে তাহার প্রিয়কার্ধ্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়া ও 'অগ্রিয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া 
যাহাতে তাহার মনজ্তটি সম্পাদন করিতে পার, সে বিষয়ের স্ত্রপাত প্রথম যাজ্জায় 
করিয়া আসিবে। স্ত্রীলোকের! হ্বভাবতঃ “আত্মীসতা'কে বড় ভালবাসেন; সুতরাং 
স্বকাধ্যে ও অর্কক্ষণ সেই “আত্মীসতা” যতদুর দেখাইতে পার, তাহার জন্ঠ প্রাণপণে 

চেষ্টা করিবে । এ সময়ে নববধূর সর্বদাই মেয়েদের মধ্যে থাকিতে হয়, স্থৃতরাং 
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শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ অবসর হয় না। সাক্ষাৎ হইলে কন্তার ন্তায়, অথচ 

লজ্জার সহিত আলাপাদি করিবে । 

পিআ্রালয়ে আসিয়া শ্বসশ্তর ও শাশুড়ীকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত গৃহের কুশলাদি 
জিজ্ঞাসা করিয়া! পত্র দিতে বিস্বত হইও ন!। তাহাদের কোন অপ্রিয় আচরণের 

কথ পিত্রালয়ে আসিয়া, এমন কি পিতামাতার নিকটও প্রকাশ করিবে না । 

প্রথম ঘর-সংসার করিতে গিয়া বহু পরিচিতা-কন্তার ন্যান়্ শ্বশুর ও শাশুড়ীর 

সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়! যতদুর সম্ভব প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার 

সহিত তাহাদের সহিত কথাবার্ত। কহিবে। শ্বাশুড়ীর হাতের কাজ তাহার নিষেধ- 

সত্বেও হাসিমুখে সর্বদা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং তাহার দৈহিক স্বচ্ছন্দতার 

প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যথাসময়ে জলখাবার গুছাইয়। দেওয়া) বিছানা পাতিয়৷ দেওয়া, 

কাপড় কাচিয়া দেওয়া এবং শুকাইপা তাহা যথাস্থানে রাখা, তাহার পুজাদির 
আয়োজন করিয়া এবং দেওয়া অবসরমত কাছে বস্য়া তাহার হাত-পা টিপিয়! 

দেওয়া ও রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনান_ইত্যার্দি নিত্য-নৈমিত্তিক 

কার্য যত্তের সহিত সম্পন্ন করিবে। যাহাতে তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই তাহার 

মনোভাব বুঝিয়া সেই কার্ধা করিতে পার, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিবে। এইকপ 
শ্বশুর মহাশয়ের ৪ আবঙ্তক কারধযদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবে। 

আমাদের সমাজে আজও 'বউকাটকি” অপবাদ শাশুড়ীদিগের মধ্যে দেখ! যায়। 

আমাদের যনে হয়. স্ত্রীর প্রতি অন্থাভাবিক অঙ্থরাগ ও শরস্তড়ীর প্রতি বধূর 

আংশিক উপেক্ষ। তাহার একমাত্র কারণ। আজকাল দেখা যায়--অনেক স্থলে 

মাতাপিত। জীবিত থাকিতেও পুন্র উপার্জনক্ষম হইয়া অজ্জিত অর্থ স্ত্রীর নিকট 
রাখিতে কুষ্টিত হন ন| এবং স্ত্রীও সেটাকে নিজন্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন 

এবং একটু “দেমাকে'র সহিত তাহ! ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে মাতা বিশেষ 
শিক্ষিতা বা উন্নতচরিত্রা না হইলে পুত্র ও পুভ্রবধূর এ আচরণ সহা করা সহভ 
নহে। স্থতরাং স্বামী তাহার উপাজ্জিত অর্থ তোমার নিকট রাখিতে আসিলেও, 
তিনি যাহাতে উহা! তাহার মাতাপিতার কাছে রাখেন, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিবে । তবে যদি তাহার স্বেচ্ছায় তোমার নিকট রাখিবার অনুমতি করেন 
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তুমি রাখিবে। কিন্তু কদাচ উহা! নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে করিও ন!। দ্বিতীয়তঃ, 
নিজের জন্ত কোন দ্রব্য তাহাদের অগোচরে বা অনুমতি না লইয়া! ক্রম করিবে ন|। 
ধত দিন তাহার! জীবিত থাকেন তাহাদিগের অভাব সর্বাগ্রে পূরণ করিয়া তবে 
নিজের অভাব দূর করিবে। বৃদ্ধবয়সে স্বভাবতঃ লোকে লোভপরবশ হইয়া পড়েন; 
সর্বপ্রথমে তাহাদের রুচিকর খাচ্যের আয্োজনে যত্ধবতী হইবে। সংসারে অন্তান্ত 
পরিজনের খুঁটিনাটি দোষক্রটির কথা কদাচ তাহাদের কাণে তুলিও না। যতদূর 
সম্ভব তাহাদের শয়নের পূর্বেব শয়ন করিও না। প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাব ও প্রকৃতি 

বিভিন্ন প্রকারের । অতএব তাহাদের ম্বভাবে যদি কোন অস্বাভাবিক ভাব থাকে, 
সে বিষয়ে কখনও প্রতিবাদ করিবে না। বধূরূপে সর্বদা কন্যার ন্যায় সেবা-সুক্রষা 

করিবে এবং তুমি যে তাহাদের একান্ত আশ্রিতা এবং তোমার কিছুই ম্বাতঙ্থ্য নাই, 
এভাব যেন তোমা হইতে লুপ্ত না হয়। তোমার যেমন কন্তা-নেহ তাহাদের নিকট 
প্রার্থনীয়, তাহাদের গ্রতি তোমার ভক্তি তদঙ্ুরূপ হওয়া উচিত। তাহার! শুধু 
তোমার পুজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপুজ্য শ্বামারও পরমপৃজনীয়-এই জ্ঞানে 
সর্ববদা তাহাদের সেবা করিবে । 

ভাসুব্ন ও অন্যান্য পন্রিজনেব্র প্রতি কর্তব্য 
বর্মানে আমাদের সমাজে কয়েকটী কুপ্রথা দেখা যায়। কবে এবং কিরপে এ 

সব প্রথা আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমর! 

সে বিষয়ের বিশেষ আলোচন! করিব না। এ সব প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 

দুই একটী কথ! বলিব মান্্র। 

ভাক্কর এক্ষণে পৃজ্যপাদ পিতার স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অন্পৃশ্ঠ অনাত্মীয়রূপে 
পরিণত হইয়াছেন। ঘিনি ভ্রাতৃবধূকে মাতৃসন্বোধন করেন, তাহার ছায়াম্পশ এখন 
কলঙ্ক ও পাপের বিষয় হুইয়া ধঁড়াইয়াছে। জানি না-_কোন্ যুক্তি ও ভিত্তির উপর 
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এ প্রথা স্থাপিত। এই প্রথা ভ্রাতৃবধূকে ভাহ্রের কন্তা-ন্ষেহ হইতে দূরে রাখে 
বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুরাণ ও পুরাবৃতত আলোচনা! করিয়া দেখিলে বর্তমান 
প্রথার কোন সুই পাওয়া না। আমাদের মনে হয়-_ভাগ্থরের প্রতি কন্যোচিত 
সভক্তি ব্যবহার প্রদর্শন করাই ভ্রাতৃবধূর কর্তব্য । 

শৃশ্তর ও ভানুর পিতৃতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। শ্বশ্তর 

বয়ঃপ্রাপ্ত সম্তানবৎসল ও ক্ষমাশীল ; পুত্রবধূর যেকোন অপরাধ, যে-কোন ত্রুটি তিনি 

সহজেই ক্ষমা করিতে পারেন এবং পুত্রবাৎসল্যে বধূমাতার কোন অগ্ায় ব্যবহার 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ভাস্বর পিতৃতুল্য হইলেও কনিষ্টের উপর 

সর্বদা অগ্রজত্বের দাবী রাখেন ; অনুজ তাহার প্রতিপাল্য হইলেও তাহার পালনে 
তাহার একটু শ্নাঘা আছে; সুতরাং কনিষ্টের ত্রুটি তাহার একটু অভিমান জাগাইয়া 
দিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ম্থতরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যদি কোন 
কারণে তাহার অপ্রিয় হন বা মনোব্যথা দেন, তাহার আর ক্ষোভের স্থান থাকে না। 

ধিনি কনিষ্টকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া, লালন-পালন করিয়াছেন, ধিনি বড় আদরে 
মাতৃসম্বোধনে ভ্রাতৃবধূকে ঘরে আনিয়াছেন, আজ যদি সেই ভ্রাতবধূ তাহাকে অশ্রদ্ধ 
করে, তবে তীহার দুঃখের সীমা থাকে নাঁ। মনে হয় হিন্দুসমাজ এই মনংপীড়ার ভয়ে 
ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবধূকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । যাহা হউক এই প্রথা যেন 

আমাদের গ্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। ন্তরাং ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়া যাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র মন:কষ্টের কারণ না হয়, এরূপভাবে চলিতে হইবে । 
ভাইয়ে ভাইয়ে যদ্দি কখন বথাস্তর বা মতাস্তর হয়, সে সম্বদ্ধেকোন কথাই কহিবে 

না; সাংসারিক কার্যে বিরক্ত হইয়া যদি তিনি কোন রূঢ় কথা বলেন অক্সানবদনে তাহা 
সহা করিবে, কোন প্রতিবাদ করিবে না। তীহার পরম যত্বের, পরম ন্মেহের কনিষ্ঠ 
তোমার সংশ্রবে আসিয়৷ পর হইয়া যাইতেছেন, এ কলঙ্ক কোন দিন যেন তোমায় 
স্পর্শ করিতে না পায়ে আদর বা আবার লইয়া! তাহার নিকট উপস্থিত না হইলেও 
সীহার সর্ববাঙগীণ সুখ-স্বাচ্ছম্দ্য বিধান ও সেবা করিতে যত্ববতী হইবে । 

অধুন! গৃহস্থ সমাজে ভাজ ও দেবরের সহিত যেক্ধপ বাবহার ও আচরণ চলিতেছে 
তাহাও বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যে জাতির আদর্শ সীতা ও লক্ষণ সে জাতির 
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ভিতর প্রচলিত প্রথা কিরূপে সন্ভবে? দেবর সম্তানস্থানীয়--সর্ববিধ সন্ভানগ্সেহ 

তাহার প্রাপ্য, তাহার সহিত রহস্তালাপ কোনরূপে যুক্তিযুক্ত ও ভ্বত্রতাসিদ্ধ হইতে 
পারে না। দেবর বয়োজ্োষ্ঠ হইলে আমাদের মতে যতদিন পধ্যন্ত বধূ উপযুক্ত 
বয়ংপ্রাপ্তা না হন, ততদিন পধ্যস্ত তাহার সহিত স্বাধীন আলাপ না করাই ভাল; 
করিতে হইলেও তাহা বিশেষ সাবধানতা ও শিষ্টাচারের সহিত হওয়াই উচিত। 
তাই বলিয়া! তাঁহার দূরবপ্তিনী থাকাও কর্তব্য নহে, সর্বদা সম্ভানবোধে যদ্ধ 
ও ন্সেহ করা কর্তব্য । দেবর শিশু হইলে পুত্রবৎ তাহাকে সর্বদা লালন-পালন 
করিবে। 

ননদিনীগণ সাধারপতঃ একটু অভিমানিনী :হইয়! থাকেন, স্ৃতরাং ভগিনীর স্ায় 
ব্যবহার করা কর্তব্য হইলেও তীহার্দিগকে একটু সম্মান করাও উচিত। এ ভাব 
কখনও দেখাইও ন! যে, তাহাদের ভ্রাতা তোমার একাস্ত অঙ্কগত হইয়াছেন। অন্যবিধ 

রহস্তালাপ তীহাঁদিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বদ্ধে কোন কথা তাহাদের সম্মুখে 
বলা উচিত নহে । তাহাদের বেশবিন্যাস বিষয়ে সর্বদা! সহায়ত করিবে এবং সথীভাবে 
আনন্দে রত থাকিবে । কোন গুরুজনের দোষক্রটি সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচন৷ 

করিবে না। শীশুড়ীর অবর্তমানে শ্বসুরালয় হইতে ত্রাহাদিগকে পিতৃগৃহে আনিবার 
জন্য স্বামীকে অন্থুরোধ করিবে এবং গৃহে আনিয়া মাতৃত্ষেহে ন্বর্গগত! জননীর ছুঃখ 
ভুলাইয়া৷ দিবে। ক্রিয়া-কর্্ম বা পুজা-পার্বণাদি উপলক্ষে তাহাদিগের যথাসভব 
তত্বতাবাসার্দি করিবার জন্য শ্বামীকে অগ্গরোধ করিবে। মাতৃবিয়োগের সহিত 

তাহাদের পিক্সালয়ের সন্বদ্ধ যেন ঘুচিয়া না যায়। ছুর্ভাগ্যবশে যি কোন ননদিনী 
বিধবা হইয়া তোমার স্বামীর প্রতিপাল্যা হন, সর্বদ! প্রাণপণ ঘত্ধে তাহাকে সাস্তবন! 
দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক সমুদয় কার্যে তাহাকে অভিভাবিকা ও গৃহিণীর 
স্থান দিবে এবং তাহার পুত্রকন্যাগণকে ত্ীয় পুত্র-কন্তা-নিবিবশেষে দ্েহ::ও পালন 
করিবে । সন্তানহীনা হইলে, নিজের একটী শিশু-সম্তানকে তাহার অনুগত করিয়া 

দিয়া তাহার সন্তানের অভাব ও মনঃক্ষোভ দুর করিবে। সংসার-খরচের অর্থাদি 

তাহার হাতে থাকাই ভাল,; তাহাতে তাহার মনে অনেকটা শাস্তি থাকিতে পারে। 
তিনি গলগ্রহত্বরূপ--এ ভাব যেন কখনও মনে না আসে। 
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সংসারের দাঁসদাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুত্র-কন্তা ব! ভ্রাতা-স্গিনীর স্ায় 
ব্যবহার করিবে । তাহারা যে তোমার “হুকুমের চাকর এ ভাবটি তাহার্দিগের নিকট 

প্রকাশ করিও না। পরিবারম্থ পরিজনের ন্যায় গণ্য করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালন 

করিবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে, সদ্ব্যবহারে দাসদাসী পরমাত্বীয়রূপে পরিণত 
হইয়াছে । তাহাদের দৈহিক ও মানসিক নুখ-ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আহার- 

কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তছিযয়ে তত্বাবধান করিবে । তাহাদের সাধারণ 

ভোজ্যপানীয় তোমাদের হইতে যেন স্বতন্ত্র না হয়। কারণ তা'রাও মান্য, তাঁরাও 

তোমাদের সন্তান । বিপদে, সম্পদ্দে তাহাদিগকে স্বগৃহে যাইতে দিবে। নিজের 
কষ্ট হইলেও সংসার-জীবনের সখ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। 

উৎসবাদিতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে নব বস্ত্রাদি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের 
কোন আত্মীয়-স্বজন দেখ! করিতে আসিলে তাহাদের সম্মান করিয়া ইহাদের সম্মান 
বুদ্ধি করিবে। তাহাদের সামান্ত দোষক্রটিতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার 
বাসনা ষেন তোমার মনে না জাগে । 

সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে একটী বিষয় সম্বদ্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ন৷ 

করিলে পর্দে পদে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্ক!। বর্তমানকালে পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে 

ঘরে মন্থরার অভাব নাই। ইহার! নান। ছলে স্থখের স্থুখী ছুঃখের দুঃখী হইয়া 

তোমার হিতকারিণীরূপে দেখ দিবে । হঠাৎ ইহার্দিগকে চিনিতে পারিবে না! 

তবে এইটুকু যেন সর্বদা তোমার মনে থাকে যে, শ্বপুর, শাশুড়ী, ভান্থুর, স্বামী, 
দেবর ইত্যাদি যত অগ্রিয্নকারীই হউক না কেন, জগতে তীহাদ্দের মত আপনার জন 

তোমার আর কেহ নাই; তাহাদের গ্ভায আপনার কেহ আর থাকিতে পারে না। 
সুতরাং উহার্দিগের বিরুদ্ধাচারিণী কোন প্রিয়বাদিনীর খিষ্ট মি কথায় কখনও কর্ণপাত 

করিবে না। একবার প্রশ্রয় দিলে ইহারা তোমাকে এমন মোহিত করিয়! ফেলিবে 
যে, তোমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে না। সংসারে শাস্তিস্থাপন উহাদের উদ্দেস্ত 

নহে, সংসারে অশীস্তি-বীজ বপনই উহাদের জীবনের ব্রত। ঘরের কোন কথা উহাদের 
নিকট প্রকাশ করিবে না। উহারা ঘুণাক্ষরেও কোন কথা জানিতে পারিলে তোমার 
সর্বনাশ করিবে । তোমার সুখ হোক্, ছুখ হোক্, তাহা যেন আত্মীয়ের নিকট 
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থাকিয়াই পাইতে পার এরূপ করিবে, কখনও অনাত্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষিণীর নিকট কোন 
স্থখের আশা করিও না। আমাদের সমাজে যত সংসার ভাঙ্গে, অনুসন্ধান করিলে 

দেখা যায়, তাহার মূলে একটী না একটা মন্থরা আছেই আছে, এবং ধাহার! তাহার 
মনত্রণায় ভূলিয়াছেন তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে । ইহীর্দিগকে যত্র করিবে না--অযত্বও 
করিবে না। ইহারা প্রশ্রয় না পাইলে আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে । 

প্রাতিবেশীব প্রা কর্তব্য 
প্রতিবাপী গৃহস্থের নিকটতম বন্ধু। আকম্মিক আপদ-বিপদে প্রতিব 

সর্বপ্রথম অযাচিতভাবে মিজ্ররূপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্ধতোদ্ধাবে প্রতি- 

কারের চেষ্টা করিয়া থাকে । কিন্ত উহার্দের সহিত সন্ভাব না থাকিলে মিন্জতার পরিবর্তে 

শক্রতাই বদ্ধিত হইতে থাকে । দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই মানবের 
সাধারণ ধর্দ এবং ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট । স্থতরাং ব্যবহার দোষে যাহাতে 
অসস্ভোষ উৎপন্ধ না হয় তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখ! প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য। প্রতিবেশীর 
আমোদ-উৎসবে সহযোগিতা, বিপদে সাহায্য, শোকে সহাম্ুভূতিপ্প্রকাশ এবং ছুঃখ- 

দুর্দশার প্রতিকার করিলেই তাহারা একান্ত আপনার হইয়! উঠে। প্রতিবাসী নীচ, 
সঙ্জন, ধনী বা! দরিভ্্র হউক না কেন, তাহাদের সহিত বন্ধুভাঁবে ব্যবহার করা উচিত। 
প্রতিবাসীর দ্বারা কখনও কখনও ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর হইলে তাহাদের 
কৃত সামান্য সামান্ত ক্ষতি সহা করিয়া ক্ষমা করিতে পারিলে তাহাদের সেই শক্রত! 
মিত্রতায় পরিণত হয়। আর এক কথা, পরনিম্দা-পরচর্চায় যত অধিক শক্র হ্যা হয়, 
এত আর কিছুতেই হয় না। প্রবাদ আছে-_-“বোবার শক্র নাই।” এই পরচচ্চার 
আগ্রহটা পুরুষদের অপেক্ষা রমণী-সমাজেই অধিক লক্ষ্য কর! যায। সম্মানের ঘাটে, 
বন্ধুবাদ্ববগৃহের নিমন্ত্রণে বা অন্ত কোন কারণে ছুই চারিজন সমবেত হইলেই এইরূপ 
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চর্চা চলিয়া থাকে । কিন্তু ইহার মধ্যে ষে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত আছে, 
তাহ! ত্বাহারা অন্ুভ্ভব করিতে পারে না। অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে ষে 

এইরূপ সামান্ত ব্যাপার হইতেই মামলা-মোকদ্দমার ত্য হইয়া উভয় সংসারকেই 
ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ধাহাদিগকে শারীরিক পরিশামের 
বিনিময়ে উদরান্ের সংস্থান করিতে হয় না, তীঁহারা যদি পরচচ্চা হইতে বিরত 
থাকেন, তবে এই সব অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। যে সব গৃহস্থের প্রতি- 
বাসীর সহিত সঙ্ভাব থাকে না, তাহার! ধনী হইলেও কখনও শান্তিতে বাস করিতে 
পারেন না। শক্র-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের সুখলাভ্ত স্থদূরপরাহত। গৃহলক্মীগণ রসন৷ 
সংযত রাখিয়া প্রতিবাঁসীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে পারিলেই সংসারের বন্ধুবল 
বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা যদি স্বীয় দাস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়৷ গ্রতিবাসিনীর সহিত 
সহজ অনাড়ঘ্বরভাবে মেলামেশা করেন এবং তাহাদের মধ্যে ছুঃস্থগণকে যথাসাধ্য 

সাহায্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাসীর ছ্বারাই ভবিষ্যতে 
অনেক উপকার পাইবেন। 

দেশেত্র প্রাণি কর্তঘ্য 

মানব মাতৃগর্ভ হইতে যে দেশের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং যাহার অন্নঙ্জলে পরিপুষ্ট 

হয়, সেই মাতৃ বা মা জন্মভূমির নিকট সে সর্বতোভাবে খণা। এই খণমুক্ত হইবার 
জন্য দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার কঠোর কর্তব্য রহিয়াছে । কারণ--কতকগুলি 

ব্যক্তি লইয়া একটী পরিবার, কতকগুলি পরিবার-সমবায়ে একটী সমাজ, কতিপয় 

সমাজ লইয়া! একটা গ্রাম এবং গ্রাম-সমুবয়ে দেশ সীমাবন্ধ। স্থৃতরাং দেশের সহিত 

প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । এ ক্ষে&ে পরিজন- 
বর্গের প্রতিপালনেই কর্তব্য শেষ হুইল মনে করা তৃল। গ্রাম, সমাজ, দেশ ইহাদের 
প্রত্যেকের নিকট কোন না! কোন কারে সাহাযা না পাইলে আমাদের জীবনধারণ 
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পর্ধ/স্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের নিকট সাক্ষাৎ ব1 পরোক্ষ- 
ভাবে আমর! যে খণী, ইহা বল! -বাহুল্যমাজজ | এখন এই খণ কি প্রকারে শোধ 
হইতে পারে তাহাই আলোচ্য । আমর! যেমন নিজেদের ও পরিজনবর্গের কায়িক, 
বাচিক, আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত্ববান্ হইয়া থাকি, তেমনি ব্বসমাজের 

সর্ববিধ উন্নতিসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এইরূপে সম্ভবপর- 
মত সামাজিক উন্নতির পরে গ্রামের উন্মভিবিধানে মনোযোগ দিতে হইবে এবং 
তাহার পরে উহা সম্প্রসারিত করিয়া দেশের উন্নয়ন-কার্য্ে আত্মনিয়োগ করিতে 

হইবে । অবশ্য যাহার যেমন শিক্ষা-দীক্ষ। ও শতভি-সামর্থা, তিনি সেইভাবেই করিবেন। 
“আমি ক্ষুপ্র, আমি অসহায়, আমি মূর্খ, আমি অবলা, এ বিষয়ে আমি কি করিতে 

পারি+__ ইহা ভাবিয়। নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। একজন দশ বৎসর বয় 
বালক বা অসহায়া রম্ণীও যথাশক্তি দেশের বা দশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে 

পারে। দেশের কাজ করিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তাহ 

নহে, দেশের কাজ অর্থাৎ দেশের ছুর্গতদিগের ছুঃখমোচন, শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, শিল্প, 

বাণিজ্যের প্রসার প্রসভৃতি সংসারে থাকিয়াও কর! যাইতে পারে। ধনী অর্থ বিনিময়ে, 

নির্ধন শারীরিক সাম্যের দ্বারা, জ্ঞানী উপদেশ-দানে, চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা) 
এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন; কর্তব্যবোধ থাকিলে সামর্থোরও 

অভাব থাকে না। আমাদের জননীগণ হয়ত ভাবিবেন যে, আমরা কুলবধৃঃ আমরা 
বাহিরের কাজে কি করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারি? কিন্তু চিত্ত। করিয়া দেখিলে 

তাহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাদের পক্ষে ইহা! দুঃসাধ্য নহে। দেশের স্ষুধার্তডকে 

অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বন্ত্রহীনে বন্ত্রধান, ইহা তাহারাও করিতে পারেন। 
রোগশয্যায় শুশ্রঘা) শোকার্তকে সাত্বনাদান প্রভৃতি . কার্ধ্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ 

তাহাদের আছে। কেবল এবিষয়ে উদ্ধম ও আস্তরিকত৷ থাকিলেই হইল। তাহারা 

যে সময়টা আমোদ-গ্রমোদে অতিবাহিত করেন, সেই সমম়টা যদি প্রতিবাসী ও 
ত্বদেশবানীর উপকারার্থে ব্যয় করেন, তবে সময়েরও সঘ্যবহার হইবে, নিজেরাও 

আদশস্থানীয়। হইয়া! দেশের মুখোজ্জল করিবেন। 
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নারীজীবনের প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে সন্তান-পালন অন্ততম। ুসস্তানের 
জননীই নারীসমাজে বরণীয়া। অধুনা সমাজের দোষেই হউক ব! শিক্ষাবিপর্ধ্যয়ে হউক, 
এ বিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহীন! হইয়। পড়িয়াছেন। আমাদের মতে “কাঞ্চন ফেলিয়! 

আঁচলে গেরো” দেওয়ার ন্যায় প্রধান কর্তব্য লক্ষ্যভুষ্ট হইয়া অকিঞ্চিংকর শিক্ষায় 
মনোনিবেশ কর! প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে । স্ততরাং স্বাধীনভাবে এ 
বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমরা কুষ্ঠিত হইব ন।। সন্তান-পালন সন্বদ্ধে সম্যক 

আলোচনা! করিতে গেঙ্গে প্রন্থতির গর্ভসঞ্চার হইতে সন্তানের প্রাপ্তবয়সকাল পর্যাস্ত 

আলোচন৷ করাই কর্তব্য । 

প্রস্থতি গর্ভসঞ্ধারকাল হইতে সর্বদা গুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালযাপন 

করিবেন। কারণ, গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থা ও বৃতি প্রায়শঃ সন্তানে সঞ্চারিত 

হইয়। থাকে । এ বিষয়ের উদাহরণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং চিকিৎসা গ্রস্থে 

বহুলভাবে পাওয়া যায়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বীরবালক অভিমন্থ্য শৌর্ধ্যশীল পিতার 
বাহভেদবিষ্া লাভ করিয়াছিলেন, একথ৷ বোধ হয় কেহ অবিশ্বাস করিবেন না। স্তরাং 
পরিজনবর্গের বিশেষতঃ প্রস্থতির গর্ভধারণকালে দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখা আবশ্টাক | ন্বামীর কর্তব্য--সহধশ্মিণীকে সদা প্রফুল্প রাখা; সহধশ্মিণীর 
কর্তব্য কদাচ কাহারও অপ্রিয়ভাজন না হওয়া । নিরর্থক কলহ, অনর্থক ক্রন্দন, 

অযথা খেদ, অসংযত ব্যবহার সর্ধদ! পরিহার্ধ্য। গ্রস্থুতি প্রথম গর্ভবতী হইলে স্বতঃই 
পরিজনবর্গের আনন্দবদ্ধিনী হন, তাই বলিয়া এই স্থযোগে তীহারা ফেন কদাচ আলস্ত- 
পরায়ণা না হন। শ্রমরতা রমণীরাই সুখগ্রসবের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। সর্বদাই 

এমন বিষয়ের আলোচনা, শ্রবণ বা চিন্তা করিবেন, যাহাতে মানসিক সদ্বৃত্তিগুলি 

সহজে ফুটিয়া উঠে ও গর্ভস্থ সন্তান তাহার ফলভাগী হয়। 
বর্তমানকালে হিন্দুশান্ত্র মূলমন্ত্র হারাইয়া নারীজাতির হস্তে “গুচিবাই'এ পরিণত 

হইয়াছে। তাই আজ আতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা! সাধারপতঃ বাটার নিক 

৩ 



সন্তান-পালন 

ঘরটি আঁতুড়ের উদ্দেস্টে বাবহত হইয়! থাকে । সগ্ঠোজাত শিশু জীবনের প্রথম প্রভাতে 
দেখে--একটী অন্ধকৃপ, শ্বাস গ্রহণ করে-_পৃতিগন্ধময় রুদ্ধ বায, তাহার পরিচ্ছদ__ছিন্ 
বস্ত্র, শ্যা-জীণ কন্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার প্রত্যেকটী ষে কত 

বিষময়, বিবেচক ব্যক্তি মানেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন । যে শিশুর জম্মে 

আমর! বংশগৌরবের কামনা করিয়া থাকি, সেই শিশুর প্রতি আমরা এইরূপ জঘন্য 
ব্যবহার করিয়া থাকি। যে স্থানে যে পরিচ্ছদে, যে শয্যায়, একটি সবলদেহ, স্থুস্থকায় 

যুবক পীড়িত হইয়া পড়ে, আমরা অন্ধ হইয়া এই নবনীত-কোমলকায় কুমারকে সেই 
অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করি। আমাদের মনে হয়--বঙ্গদেশে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর 

ইহাও অন্যতম কারণ। ভ্রণহত্যায় যদ্দি পাপ থাকে, এবংবিধ শিশুহত্যাম় কি পাপ 
স্পর্শ করিবে না? তাহার পর যে প্রন্থতি প্রসব যাতনায় একরূপ সগ্যোমৃত্যুমুখ হইতে 

ফিরিয়া আসিল, যাহাতে ক্ষীণ স্পন্দবনশক্তি ব্যতীত জীবিতের আর কোন লক্ষণ দৃষ্ট 

হয় না-_তাহার প্রতি ব্যবহারও পূর্বোক্ত ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ট নহে। 

অথচ তিনিই হয়ত সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ও বংশরক্ষার নিদানভূতা। শিশুর ও 
প্রস্থতির অবস্থার উন্নতিসাধন পরিজনবর্গের উপরই সম্যক নির্ভর করে। নবজাত 

শিশুকে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত স্থানে, কোমল শয্যায়, উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই 
কর্তব্য। প্রস্থতির জন্যও উক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবস্তক | প্রসবাস্তে তিনি 

কিছুদিন যেন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন। 

ধান্ত্রীহস্তে সন্তান সমর্পণ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত 

হইতে আরম্ভ করিয়াছে । প্রন্থতির শ্রমলাঘবের অজুহাতে বা বিলাসবাসনার পুষ্টি- 
সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা যে কতদূর দুষণীয়, তাহা! মনস্তত্ববিদ্মাজ্রেই অবগত 
আছেন। অর্থের সচ্ছলত| থাকিলে সন্তানের জন্ত প্লাত্র। নিয়োগ না করিয়৷ প্রন্থাতির 

জন্য করাই কর্তব্য । পবিভ্রকুলে, মেধাবীর ওরসে পুণ্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
শিশুর পক্ষে হীনবংশীয়৷ কলুধিতচরিআ ধাত্রীর স্তল্প পান করা কি উচিত? ইহাতে 
তাহার পক্ষে দেহ পরিপুষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু চিত্তবৃত্তি উদার হয় না। খাদ্য ও 
সংসর্গ ষে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশয় নাই। 
তবে কোন্ প্রাণে আমরা দৈহিক স্থখের জগ্য সংসার ও সমাজের ভাবী-মজল এই 
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স্বগপুত্তলিকার প্রতি ওরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি? শিশুর প্রথম চক্কুরুন্ীলনের সহিত 

মনোমধ্যে জ্ঞানের আছা। জাগিয়। উঠে; জননীর সন্গেহ আখির করুণ কটাক্ষে তাহার 
মধ্যে ষে কোমল ভাবের উদয় হয়, সম্পর্কহীন! ধাত্রীর যত্ধে তাহা কি কখনও ফুটিতে 

পারে? আমাদের বোধ হয়-_সম্তান জননীর যত সংসর্গ লাভ করিতে পারে, ততই 
তাহার পক্ষে মঙলগ্রদ । 

: সন্তানের অর্জে অলঙ্কার পরাইতে পারিলে অনেক জনক-জননী সুখী হইয়া 
থাকেন। তাহাতে তাহাদের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্ধ শিশুর পক্ষে তাহা 

যথার্থই ক্লেশকর। পরিচ্ছরাদি সম্থষ্ধেও আবশ্তকের অধিক সাজসজ্জ। বর্জনীয়। 

মেহের আতিশয্যে এই গ্রীক্মপ্রধান দেশে গরমের দিনে অনেক জননী নানাবিধ 

বেশভূষায় শিশুসন্তানকে সাজাইতে কুস্তিত হন না, ইহা! তাহার পক্ষে আদৌ ভাল নহে। 
যাহাতে শিশু হচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ বেশেরই ব্যবস্থা করা উচিত। 

ন্রেহাধিক্যবশত: অনেক প্রন্থৃতি সর্বদা সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়। থাকেন, ইহা শিশুর 

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পক্ষান্তরে অভ্যাসদোষে শিশু ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে না, 

তাহাতে গ্রন্থতির অস্থথ ও অন্থবিধার কারণ হইয়া থাকে । শৈশবকাল হইতে 
সন্তানকে অত 'আতুপুতু” কর! ভাল নয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়৷ সহ করাইবার 
অভ্যাস করাইয়া সন্তানের দেহ গঠিত করা উচিত। সর্বদা বেশভূষায় শিশুর দেহ আবৃত 
রাখিতে নাই; ইহাতে দৈহিক পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। বাল্যকাল হইতে সামান্য 

ব্যাধিতে যতদুর সম্ভব উগ্রবীর্ধ্য ওষধ সেবন না করানই ভাল। খাস্থ সন্বদ্ধে প্রাচ্ধ্য 
না ঘটে, সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । শিশুর সামান্ত আঘাতপ্রাপ্তিতে 
অনেক জনক-জননী একান্ত অস্থির হইয়া উঠেন এবং সন্তানের সমক্ষে এরূপ ব্যাকুলতা 

দেখান যে, সন্তান বেদন। তুলিয়া ভীত হইয়া পড়ে। এরূপ করা কোনক্রমেই উচিত 
নহে। ইহাতে সন্তানের সহনশক্তির আদৌ বিকাশ হয় না। পরস্ক কোনরূপ সহানুভূতি 
ন| দেখাইয়৷ তৎসন্ঘদ্ধে উদাসীন থাকাই ভাল। ভাহাতে বালকের সহ্গুণ ও সাবধানতা 
বৃদ্ধি পাইবে । শিশুকে যেমন ননীর পুতুল করিয়া ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখা অযৌক্তিক, 
সেইরূপ গ্ৃহপ্রাঙ্গণে হচ্ছদ্দ-ত্রীড়াশীল শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্্তায় ওদাসীন্ত ও 
অযৌক্তিক । ত্রীড়াস্তে শিশুর দেহ পরিফার করিয়। দেওয়া কর্তব্য। বিশেষতঃ 
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নিত্রিত হইবার পূর্বে শিশুর অঙ্গ উত্তমরূপে মাজ্জিত করিয়। দেওয়া আবশ্থাক। শিশু 
ক্রীড়াশীল থাকিলেও নির্দিষ্ট সময়ে আহার করান চাই এবং শৌচপ্রআাবাদি দেহধর্থের 

প্রতি প্রত্যহ লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 

সম্তানেত্র শিক্ষা 

আজকাল শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ ঝুঝি--বিছ্যালয়ে নির্দিষ্ট পুস্তকসমূহ 
পাঠ কর! এবং তত্বৎ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। বস্তুতঃ শিক্ষার মূল উদ্দেস্তা আমরা 
ভুলিয়া গিয়াছি। এখন পরীক্ষায় কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থ উপার্জন করিতে 

পারিলেই শিক্ষিত বলিয়া! গণ্য হতে পারা ষায়। কাজেই শিক্ষাকে উপযুক্ত অর্থকরী 
করা জনক-জননী বা অধ্যাপকগণের চরম লক্ষ্যস্থল হইয়া দীড়াইয়াছে। যে বালক 
নির্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নোতরদানে সমধিক সমর্থ, সে যদি অশেষবিধ কু-অভ্যাসের দাসও 

হয়, তথাপি সে ্বচ্ছন্দে জনক-জননীর স্সেহ লাভ করতে পারে। অধীতপুত্তকে 

মেধাহীন অথচ চরিআবান্ বালকও সে প্রকার ন্মেহের দাবী করিতে পারে না। ইহা 
যে পূর্ণশিক্ষার অনুপযোগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। মনুষ্যহৃদয়ের সমুদয় স্ুপ্রবৃতির 
উদ্মেষ্ণ, পরিবর্ধন ও পরিণতি-প্রাপ্তির নামই প্রকৃত শিক্ষা। অর্থাৎ যে শিক্ষা্থারা 
শৃঙ্খলার সহিত মানবের পূর্ণশক্জির বিকাশ হইতে পারে তাহাকেই আমর! সমীচীন 
ও স্থুচিস্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিব। 

কু-শিক্ষা বা অর্দ-শিক্ষা দ্বার! অপূর্ণ মন্ুস্তগঠনের ভন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? ভাবী- 
জীবনে চরিআহীন, ধর্মহীন, অধঃপতিত, নির্শম পাষণ্ড হওয়ার জন্য বস্তত্বঃ কে দায়ী ? 
মানবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্ধরতাশক্তির মায় ভগবদ্দত ও স্বাভাবিক। কাহারও 

এমন শক্তি নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হয়। তবে ভূমির সুফসল 
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বা কুফসল যেন প্রধানতঃ কৃষকের উপর নির্ভর করে, সুসস্তান বা কুসম্তান লাভ 
তেমনি প্রধান্তঃ জনক-জননী বা অভিভাবকের উপরই নির্ভর করে। 

অনেকে বলেন- বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিহ্বহত্ত ; তবে অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই তাহাদের সমালোচনা! সাধারণ বাক্যান্রেই পর্যবসিত হয় কিন্তু উহা মর 
ষ্পর্শ করে না। বর্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে যে হুর্নীতি, মিথ্যা, কদাচার, 
উচ্ছ ঙ্খলতা ও অসংযম দেখ! যায় তজ্জন্য দায়ী আমরা, শিশুরা নহে। যতদিন পর্য্যন্ত 

আমরা স্বীয় চরিজ্ম সংগঠনে সমর্থ না হইব, ততদিন পর্যন্ত সমাজে সথসস্তান লাভ 

করার চেষ্ট! বাতুলতা মান্্র। 

কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন_-“সস্তানের শিক্ষা 

পিতামহ ও পিতামহী হইতে স্থচিত হওয়াই ঠিক ।” উপযুক্ত সময়ে স্বীয় সন্তানের 

উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, পরিণত বয়মে তাহাদের ৫নতিক, মানসিক ও 

শারীরিক অধঃপতনে এ যে কলিকাল+ বলিয়া অন্থতাপ করার ফল কি? সোহাগ 

করিয়া সন্তানের মুখে ম্বহত্তে হলাহল প্রদানপূর্ববক তাহাদের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়৷ 

কাদিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলের সাধ পুত্র আমার চরিত্রবান হউক, জ্ঞানবান 

হউক, সমাজের মুখোজ্জল্নকারী হউক। কিন্তু সে চেষ্টা কৈ? কয়জন মাতাপিতা 
তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন? কোনরূপে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই তীহাদের 
ক্রোড়ে বংশছুলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকের আস্তরিক ইচ্ছ। | 
এই ইচ্ছা পূর্ণ হইলেই তাহাদের মোক্ষলাভ হইতে পারে, এইরূপই তাহাদের 
ধারণ । কিন্তু যতদিন না অভিভাবক নিজের চরিব্রগঠন ও পারিপাশ্থিক 

অবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন এবং পস্তানকে চরিজ্রবান্, ধাম্মিক ও 

সংশিক্ষাদানে চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন পর্যযস্ত শিশুর সংসারে ও সমাঙ্গে ইষ্টলাভ 

স্দুরপরাহত। 

মুখনদ্ধে শিক্ষাসম্তন্ধে ছুই একটী কথ। বলিয়। আমরা উপযুক্ত শিক্ষাদদানসন্বদ্ধে কথঞ্চিৎ 
আলোচন| করিব। পুস্তকাদির সাহায্যে আমরা বালকগণকে যে পরিমাণ শিক্ষ! দান 

করিয়। থাকি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের কার্ধাকলাপ ও রীতিনীতি হইতে 
তাহারা তাহার লক্ষগ্ুণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ্বচক্ষে সকল বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া 
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সে স্বয়ং যে শিক্ষা লাভ করে, সহমত উপদেশে ও শত বেভ্রাঘাতেও তাহার অণুযাত্র 
শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়! যায় না। বালকের জ্ঞানোদয়ের পূর্বব হইতে শিক্ষার স্ছচন! হয়। 
ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-বিহার এমন কি স্বর পর্যাস্ত 

শিক্ষাকাল প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহার৷ স্বয়ং শিক্ষা! করিয়া থাকে । সাধারণতঃ দেখা 
যায়, ঘে যেমন ঘরের ছেলে তাহার চরিজ্॥ তদন্ুরূপ হইয়া থাকে, তাহার জন্ত কোন 

অভিভাবকের মাথা ঘামাইতে হয় না। স্থতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
শিশুশিক্ষার জন্য ম্বতস্্র সরপ্রামের কোন আবশ্তকই হইবে না; শুধু তাহাদের সম্ুথে 
প্রতিনিয়ত সৎ দৃষ্টান্তের আদর্শ দেখাইলেই সফল মনোরথ হওয়া যায়। 

আমরা কথায় কথায় শিশুগণকে বুদ্ধি্ীন ব! জ্ঞানহীন বলি। কিন্তু গ্রকৃত প্রস্তাবে 
তাহাদের সৎ ও অসৎ ভাবের উপলব্ধি ও ভাবপ্রবণতা৷ পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা যথেষ্ট প্রবল । 

আমাদের সামান্ত সামান্য কাধ্যকারণ হইতে তাহারা অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়। ইহা আমাদের বক্তৃতা নহে, অভিজ্ঞতা । আমর! যে কত সময়ে আমাদের 
চিন্তাহীন ক্ষুদ্র কর্ণের দ্বার৷ তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া যাই, তাহা চিন্তা করিলে 

বিশ্মিত হইতে হয়। আমরা অনেক সময়ে শিশুকে তিক্ত উধধ খাওয়াইতে বলি__ 
“মিষ্টি উধধ। সে আনন্দে তাহা! পান করে, কিন্তু সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে ঘে গ্রবঞ্চনার বীজ ঢালিয়া দিই, তাহ! আমরা একবার 
চিন্তা করি না। প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আদরে-সোহাগে, 
নানাপ্রকার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অভিনয় করিয়া শুধু যে আমর! তাহাদিগকে 
প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে; পরস্ত তাহাদিগকে আমাদের প্রতি শ্রন্ধাহীন করিয়া 
ফেলি। আমরা চাই “পিতা! স্বর্গ:, পিতা ধর্মঃ* হ'তে, কিন্তু আচরণ করি নারকীয় 
কীটের মত। স্থুতরাং কাটের সন্তানের কাছে সে দৃঢ় ও অচলা ভ্ৃক্তি কিরূপে 

লাভ করিব? | 

অনেক সময় বেত্রাঘাত বা সেই জাতীয় কোন প্রকার শাস্তিদানে আমর! জোর 
করিয়৷ সম্ভানের নিকট হইতে সম্মান আদায় করি। তাহাতে ফল এই হয়, পিতাপুজ্রে 

মধুর সন্বন্স্থলে আমর! শান্/-শাসকের সগন্ধ স্থাপন করিয়া বসি। সম্তানের চরিআগঠনে 
হুশাসন আবশ্তক, সন্দেহ নাই ; তবে, সে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্তে স্বেহের শাসন 
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হওয়া চাই। বালকের বাধ্যত৷ অবশ্যই অভিপ্রেত; তবে সে বাধ্যতা যেন বালকের 
হ্েচ্ছাপ্রণোদিত হয় । আদর-অভিমান মানবের সুকুমার বৃত্তি $ সন্তানের উপর ইহার 

প্রস্তাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল । দোষহীন বিষয়ে অগাধ স্সেহ দেখাইয়া, তুষ্ট বিষয়ে অভিমান 
' দ্নেখাইলে সম্যক্ ফললাভ হইতে পারে, 'ইহাই আমাদের বিশ্বাস । উদ্দাহরণন্রূপ শিশুর 
আনন্দময়-নর্ভনক্রীড়া৷ দেখিয়া স্মেহে তাহাকে সহম্র চুম্বন-প্রদান, আবার তাহার 
অবাধ্যতা বা অন্ত কোন অসদাচরণ দেখিয়া! তুল্যরূপে বিরক্তির ভাব-প্রকাশ 

--ইহাতে তাহার শাসনকার্ধ্য হুসম্পন্প হইল। কিন্তু কোন কাধ্যের আদেশ করিলে 
সে ষ্দি তাহা পালনে পরাস্ধুখ হয়, তাহা হইলে যে-কোন উপায়ে হউক তাহার দ্বারা 
সে কাজ সম্পন্ন করাইতেই হইবে ; তাহাতে যদি বেজ্রাঘাতের প্রয়োজন হয়, নিঃসক্কোচে 
করিতে পারেন; বালক যেন সম্যক বুঝিতে পারে, তাহাকে মাতাপিতার আদেশ 
পালন করিতেই হইবে, তাহার জেদ মাতাপিতার আদেশকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। 
আবার এ বিষয়েও দৃষ্টি থাকা চাই--যেন আমরা বালকগণকে অযথ। আদেশ পালনে 
বাধ্য না করি। অনেক সময়ে আমরা তাহাদের দৈবকৃত কর্মের জন্য যথেষ্ট শাসন 

করিয়া থাকি, তাহা কোনক্রমেই উচিত নহে । অপর কেহ সন্তানকে শাসন করিলে 

অনেক সময়ে জনক-জননী “আনক" করিয়া বিনা অপরাধে আবার তাহাকেই প্রহার 

করেন, ইহা সর্বথা বজ্্নীয়। আবার কখনও ব| সামান্য দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা 

করেন ও গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দিয়া থাকেন, অনেক স্থলে কোন দণ্ড বিধানই করেন 
না। ইহা উভয়তঃ দৃষণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রকৃতির শাসনের 
উপর নির্ভর করাও মন্দ নহে। প্ররুতির শাসন নির্শম, কঠোর ও ওজন করা । দীপ- 

শিখায় শিশু যতবার হস্ত প্রদান করিবে, উহ] তুল্যরূপে দগ্ধকারী হইবে এবং সে 
শাসন শিশুর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে । তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ-দানের আবশ্যকতা 
থাকিবে না। 

অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিতা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সস্তানের প্রত্যেক 
ক্রটিতে কঠিন কায়িক-দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সন্তান শাসিত হয় বটে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিকৃষ্ট ব্বভাব, ভীকু ও প্রাণহীন করিয়া ফেলে এবং তাহার মানিক 

বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত কর! হয়। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের বিছ্বেষভাঁব ঝ) 
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বিরক্তি জম্মে। একবার শাসনমৃক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছ্খলভায় গ! ঢালিয়া 
দেয়। যতদুর সম্ভব তাহাদের দ্াধীন্তা বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে সুপথে চালিত 
করাই মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য। 

শিশুর! প্রতিত্বন্বীকে পরাজিত করিবার জন্য অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগ 

করিয়া থাকে: উহার প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আব্দার, বায়না, 

কান্নাকাটি বালকের ত্বভাবসিহ্ধ দোষ। ইহ! প্রকৃতিগত প্রতূত্ব-স্থাপনের ইচ্ছা! মাত্র; 
কোনক্রমে তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে । শৈশব হইতেই বালকের মিথ্যাকথন 
সন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবস্তক | কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক জনক-জননী বালকের 

সেরূপ আচরণে তাহাকে শাসন ন। করিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার গ্রশংস। করিয়া থাকেন। 
অতি শৈশবেই কোন কু-অভ্যাস মজ্জাগত হইতে দেওয়া উচিত নহে। পোষাক- 
পরিচ্ছদাদ্রি নির্বাচনের ভার বালকের উপর দেওয়া কর্তব্য নহে। ইহাতে তাহার 

বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বালাকাল হইতে আত্মসম্মান ও আত্মশ্রদ্ধা যাহাতে 

শিশুর মনে উন্মেষিত হয়, সর্বপ্রযত্ধে তাহা অবলম্বন করা আবশ্তক। সে যে ক্ষুত্র। 

সেঞু'ষে হেয়, এ ভাব কোনক্রমেই তাহার মনে যেন জাগন্ধক হইতে না পারে। 
শাসন ও উপদেশকালে তাহার আত্মসম্মানের যাহাতে বিকাশ ঘটে, সেইরূপ করাই 
উচিত। প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ হইলেও অনেক 

সময় বিছেষের ভাব:উদ্দীপ্ধ হয়; স্থতরাং প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহানুষোগিত৷ উত্তম । 
শিষ্টাচার, বিনয়াদি গুণ উপদেশ-সাপেক্ষ নহে, আদর্শ-সাপেক্ষ ও সংসর্গ-সাপেক্ষ | 

কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে শিশুদের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাস করিবার 
জন্য তাহাদিগকে ভূত-পিশাচাদির অলীক ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা, হয়। ইহা 

খুবই অন্তায়। সংসারে ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা' মাসিমা প্রভৃতি শিশুর সামান্ত 
পতনাদিতে এমন “আহা", “উহ্ “গেছে গেছে" “চীৎকার করেন” ভাহাতে বালকের 

সাহস জন্মের মত অস্তহিত হইয়! ঘায়। জাপান প্রভৃতির সভ্য দেশে কিন্ক উক্তরূপ 

পতনাদিতে অভিভাবকেরা কোন ক্রমেই হত্ক্ষেপ করেন না, অধিকন্ত বালক ক্রন্দন 

করিলে তাহারা পরিহাস করেন। 
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বালকে বালকে ছন্বের পর ক্রন্দন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসার ন্যায় অপমানের 

বিষয় আর কিছুই নাই । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বচ্ছন্দে ভ্রমণ, কষ্টসাধ্য কার্যে নিয়োগ 
ও সংসাহসের কার্ধ্যে উৎসাহ-দান, অভিভাবকমাত্রেরই কর্তব্য । শৈশবের সীম! উত্তীর্ণ 

হইলেই বালককে আত্মনির্ভরতায়, সৎকার্যের অনুষ্ঠানে যোগদানে, ভগবানের 

আরাধনামূলক চিন্তা ও কার্যে উৎসাহ দান করিতে হইবে। সন্তানকে চরিত্রবান ও 
ভক্তিমান্ করাই সম্ভান-পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত । শৈশব হইতে শিশুগণের সরলচিত্তে 
ধর্মবীজ বপন করা মাতাপিতার কর্তব্য । জাতিধর্থান্থ্যায়ী দেবাচ্চনায় উৎপাহ-দান 
পবিস্্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিষদ্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 

মাতাপিতার আর একটী প্রধান কর্তব্__সঙ্গ-নির্ববাচন। আমাদের দেশে--শুধু 
আমাদের দেশে কেন-_সর্বদেশে অধিকাংশ শিশু সঙ্গদোষেই উৎসম্মে যাইয়া থাকে। 

ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণাদিতে যতদুর সম্ভব অভিভাবকস্থানীয় কাহারও সঙ্গে থাকা 
খুব ভাল; একাস্তপক্ষে তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও তাহাদিগের 
দৈনন্দিন কাধ্যকলাপের শৃঙ্খল! সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 

পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়৷ 

পড়ে; অতএব সংক্ষেপে বর্তমান শিক্ষার অসারতা সম্বন্ধে কয়েকটা কথ৷ বলিয়। আমরা 

এ প্রবন্ধ শেষ করিব । 

ব্যবস্থাবৈগুণ্যেই হউক আর অব্যবস্থাবৈগুণ্যেই হউক, আমাদের দেশে বর্তমান 

শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা শুধু অভিভাবকের কর্তব্যের মধ্যে 
পর্যবসিত হইয়াছে, চিস্তাগ্থান অধিকার করিতে পারে নাই । গুরুমহাশয়ের পাঠশালা 

হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পথ্যস্ত একটি ধারাবাহিক বাঁধা নিয়ম গড্ডালিকাপ্রবাহের স্ায় 
সমানভাবে চলিয়াছে। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে বালকের বিদ্দুমা্জ আসক্তি থাক্ বানা 

থাক্ তাহাকে পূর্ণ যৌবনকাল পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পড়িতে ই হইবে। তাহাতে যদি 
বালককে এক শ্রেণীতে বর্জ্য অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাতেও অন্তিভাঁবকের 

আপত্তি নাই। মানুষমাত্রেরই প্রতি ও শক্তি কোন ক্রমেই এক হইতে পারে না। 
অন্ভুত কবিন্থশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে প্রথিতনাম৷ বৈজ্ঞানিক হইবে, ইহার হেতু কি? 
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সম্তানের শিক 

যে ছেলে সহজেই অস্কনবিদ্ায় দক্ষ, সে যে ভাল অঙ্ক কবিতে পারিবেই তাহার কি 

প্রমাণ আছে? স্ৃতরাং শৈশবকাল হইতে বালকের আসক্তি ও শক্তি কোন্ মুখী, 
তাহা সম্যক্রূপে নির্ধারণ করিয়া তদ্ুরূপ শিক্ষাদানই বিধিসঙ্গত। সাধারণ শিক্ষায় 

ষে বালকের অভিনিবেশ হয় না, অনুসন্ধান করিম! দেখিলে হয়ত দেখা যায় যে, 

অন্যবিধ শিল্প বা বিজ্ঞানে সে সহজে প্রত্ষ্ঠ। লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্থতরাং 

সামান্ত চিন্তা! ও অনুসন্ধানের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য একটী অমূল্য 
জীবনকে ব্যর্থ করিয়, তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া, তাহাকে সমাজের 

কলঙ্বন্বূপ করিয়া রাখা কি নিদারুণ নিম্মমতা নহে ? 

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাদি শিক্ষাই কি জীবনের মুখা উদ্দেশ্টয ? নৃত্য, গীত, অঙ্কন প্রভৃতি 
কনাবিগ্যা কি শিক্ষাঙ্গতৃক্ত নহে? কিন্ত কৈঃনে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি কই? যত 

থাকা দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমর! দেখিতে পাই কলাবিগ্যায় কোন বালকের 
স্বভাবতঃ আসক্তি লক্ষিত হইলে অভিভাবকগণ উতৎসাহদানের পরিবর্তে তাহাকে 

নির্যাতিত করিতেও কুন্তিত হন না। অথচ তীহার! সমাজে স্দীতজ্ঞ বা কলাবিদ্ 
ব্যক্তির প্রভৃত সম্মান দান করিয়া! থাকেন। আমাদের বিবেচনায় ভগবদ্দত্ত যে ষে 
সদ্বত্তি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, সর্বপ্রযত্থে তাহার পূর্ণ বিকাশ করিবার 
চেষ্টা করা অভিভাবকমাত্রেরই কর্তব্য। ইহাতে শুধু যে সে ভবিষ্যৎ জীবনে 
শাস্তি ও ম্থখলাভের অধিকারী হয় তাহা নহে, অধিকত্ত তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও 
পরিপুন্টি হয়। 

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে 'ভাল ছেলে' বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায় যে, সে নির্চি 

পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই জানে না, ক্রীড়াকৌতুকে অনভিজ্ঞ, ভীরু, লাজুক, 
কার্ধ্যকুশলতাহীন জড়ভরতমাত্র। কেবলমাক্র সাহিত্যাদি- চচ্চায় মণ্তিফ্ধের কিছু উন্নতি 

সাধন কর! যায় বটে, কিন্ত মানুষ গড়া যায় না। আমর এমনি অন্ব-নেহশীল যে, 

যতদিন সম্ভব সস্তানকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর চক্ষে দেখিয়! তাহাকে অঞ্চলে ঢাকিয়। রাখিতে 

চাহি। ফলে এই হয় যে, বিশ্ববিষ্যালয্কের সর্ববোচ্চ উপাধিধারী জাতশ্শ্র ঘুবকও 
অজাতদস্ত শিশুর ন্যায় কর্মহীন অপোগগ্রূপে রহিয়া যায়। 

দেশের বর্তমান জীবনসক্কটে অধিকাংশ পিতাই উদরান্-সংস্থানে এক্প ব্যস্ত থাকেন 
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ভারতের নারী 

যে, সম্তান-পালন ও তাহাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন ন।|। স্থতরাং এ 

বিষয়ের ভার জননীগণের গ্রহণ করাই সমধিক সুবিধা । 

বোগি-পন্রিদর্ষয।া 

প্রত্যেক সংসারেই কোন না কোন সময়ে একটা না একটা রোগ লাগিয়া থাকে, 

ইহা প্রায়ই দেখা ঘায়। স্ৃতরাং রোগি-পরিচধ্য। সম্বন্ধে স্্রী-পুরুষ প্রত্যেকেরই কিছু 

কিছু জ্ঞান থাকা আবন্তক। বরং এ সম্বন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ীলোকের বিশিষ্ট জ্ঞান 

অর্জন করা উচিত। কারণ রমণী ব্বভাবতঃ দমাবতী ও মধুরভাষিণী। তীহাদের 

কোমল হস্তের শুশ্রাধায় রোগী যেমন আরাম পায়, পুরুষের স্বভাব-কঠোর হস্তে তাহ। 

সম্ভবপর নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য । স্ত্রীলোকের এই ম্থাভাবিক গুণ লক্ষ্য করিয়াই 

চিকিৎসালয়সমূহে নার্সিং বা শুঞষাকাধ্যে স্ত্রীলোকরাই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বিশেষত, 

স্রীলোক রোগিণী হইলে ত কথাই নাই। তীহারা লজ্জাশীলতাহেতু পুরুষের হত্ডে 

গুশ্রাষ! গ্রহণ করিতে একান্তই কুন্তিতা। এইজন্য প্রত্যেক জ্্রীলোকেরই শুশ্ষায় 

পারদশিতা লাভ করা প্রয়োজন। শুশ্রধায় পারদশ্িনী হইতে হইলে রোগের প্রব্কৃতি 

ও লক্ষণসমূহে বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করিতে হইবে। এতান্ত্ন তাহার সহিষুতা, 

লঘুহস্ততা, মধুরভাবিতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা-ড্ঞান, সময়জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থাকাও আবশ্তক । 

কাহারও কোন রোগ হইলে সর্ববাগ্রে তাহাকে পৃথক্ গৃহে স্থানাস্তরিত করিতে হইবে । 

কারণ, রোগমান্রই অল্প-বিস্তর সংক্রামক । রোগীর গৃহে যাহাতে আলো-বাতাসের 

অভাব না ঘটে এবং অনাবশ্থাক গণ্ডগোল ন| হয়, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । সর্বদা! 

সতর্ক থাঁকিয়! যথাসময়ে উষধ ও পথা খাওয়াইতে হইবে । রোগ যতই কঠিন হউক 

না কেন, রোগীর নিকট সে বিষয়ে কোন আলাপ করিবে নাঃ বরঞ্চ মিষ্ট কথায় সাত্তবনা 

দিবে। কেননা রোগীর মনে হতাশভাব জাগিলে রোগ উততরোত্তর জটিল ও 

দুরারোগ্য হইয়। পড়ে। শিশুরা সহজে গুঁধধ খাইতে চায় না, তাহাদিগকে নানা" 

ল্রফারে ভুলাইয়। উষধ ও পথ্য থাওয়াইতে হইবে। এ বিষয়ে পুক্রষের অপেক্ষা 

৫৩ 



রোগি-পরিচর্য্য। 

স্্রীলোকের দক্ষতাই সমধিক । রোগীর মলমৃত্রাদি তৎক্ষণাৎ স্থানাস্তরিত করা৷ কর্তব্য ; 
কলেরা, বসন্ত, হাম, টাইফয়েড প্রভৃতি তীব্র সংক্রামক রোগীর মলমৃত্র মাটিতে গর্ভ 
করিয়! গুঁতিয়া ফেলা উচিত। তাহার বস্ত্রার্দি ফেনাইলের জলে ধুইয়! সাবান প্রভৃতি 
দিয়া সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লওয়া আবশ্তক | সকাল-সন্ধ্যায় রোগীর ঘরে ধূন! দিলে 
রোগ-জীবাণু মরিয়। যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ হয়। বয়স্ক রোগী শস্থাবস্থায় যে খাস 

পছন্দ করে না, তাদৃশ খাগ্য, পথ্য হিলাবে দেওয়া উচিত নহে । ফলতঃ ওঁধধ এবং 

পথ্য সম্বন্ধে যাহাতে বয়স্ক রোগীর মানসিক বিকার না ঘটে, তগ্প্রতি লক্ষা রাখিয়াই 
চিকিৎসা এবং পথ্য-নির্বাচন কর্তব্য । ওঁষধ এবং পথ্য উভয়ই রোগ-উপশমে 

সহায়ত। করে। রোগের জটিলতা অনুসারে কখন কি উপসর্গ বাড়ে বা কমে, সেদিকে 
তাঁক্ষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। এইজন্য রোগীর নিকটে সর্বদাই উপস্থিত থাকা উচিত। 
অথচ একজন মাঞ্জ লোকের উপর এই ভার ন্তত্ত থাকিলে, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি ছার! 

তিনি নিজেও অনুস্থ হইয়া পউতে পারেন» এই কারণে সময় করিয়া পরিবারস্থ 
বিভিন্ন ব্যক্তির এই কাধ্যে অংশ গ্রহণ কর! উঁচত। কিন্ত ধিনিই এই কাধ্যে নিযুক্ত 

হউন না কেন, তীহাকেই শুশ্রধাকাধ্যে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। শ্ুশ্রাধাকারিণীর 

পরিচ্ছধার্দি পরিষ্কত-পরিচ্ছন্ন থাকিবে । তাহাকে নিঃশব্ে চলাফেরা করিতে হইবে, 

এজন্ত অনঙ্কারের গ্রাচুখ্য না থাকাই ভাল। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হহঁয়া, বস্ত্র 

পরিবর্তন কারয়া, গা-হাত ভাল করিয়া ধুইয়া, তবেই গৃহস্থালীর বর্দান্তরে যাওয়া 
উচিত । সংক্রামক রোগীর নিকট পশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া! বা খালি পেটে যাওয়। 

উচিত নহে$ উহাতে শুঞ্রযাবারিণীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে ; পরস্ত কপূর 
ব্যবহার প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! কর্তব্য। এ সম্বন্ধে চিকিৎসা- 

বিষয়ক গ্রন্থে বিশদভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। পুরুনারাগণ যদি অবসর সময় 

গল্পগুজবে না কাটাইয়। ২।১ খানি চিকিৎসাবিষগ্নক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া রাখেন তবে 

তাহাদের প্রিয়জনের রোগের সময়ে বিশেষ উপকারে আস্বে। শিক্ষিত 
শু্রধাকারিণী সর্বজর সুলভ নহে, এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের রোগি-পরিচধ্যাবিষয়ে কিছু 
কিছু জ্ঞান লাভ কর! উচিত। 
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স্বাঙ্থ্য-ব্রক্ষা 

শরীর সুস্থ রাখা, ধশ্ম ও কর্-সাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ। “শরীরমা্যং খলু 

ধর্মসাধনম্।” শরীর সুস্থ ন| থাকিলে, সবল দেহ ধারণ করিতে না পারিলে, সংসারের 

কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! সংসারের অভাব-অভিযোগ পুরণ করা যেরূপ 
অসম্ভব, সেইনূপ স্হচিস্ত। ব! উচ্চধারণা, সৎকার্ধ্য গ্রভৃতি করিবার সাহদ বা ক্ষমতাও 

একেবারে লোপ পাইতে থাকে । সেইজনু। সুস্থ ও সবল দেহে থাকিবার জন্য 

আমাদের যাহা একান্ত আবশ্তক, তাহা সংগ্রহ করিয়া মনকে ভগবন্মুখী করাই 
প্রধান কর্ম | 

এই শ্বাস্থ্য-রক্ষার প্রথঘ ও প্রধান অঙ্গ কি কি? প্রাতর্থান, বিমলবাহুসেবন, 

স্থপথ্য গ্রহণ, ব্যায়ামচচ্চ1, স্নিদ্র॥। এবং ইন্দ্রিঃসংযম ইত্যাদ সর্ববাদিসম্মত স্বাস্থ্য" 

রক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইংরাজী প্রবচনে বলে, “ভোরে উঠিলেই স্বস্থ, সবল ও ধনবান 

হওয়া যাঘ।” ইহা যে শুধু ইংরাজদের মত» তাহ। নহে; আমাদের দেশের মুনি- 
খাষগণও ব্রান্দমুহূর্তে গাত্রোখান অবশ্ঠকর্তধ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয় গিয়াছেন। তাহার 

পরে দস্তধাবন একটী সামান্ত ব্যাপা নহে । বর্তমান স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিতেছে- দস্তরোগ 

হইতেই অতি কঠিন কঠিন রোগ সমুদয় উৎপন্ন হইতে পারে। তাই প্রত্যহ ভাল 
করিয়া মুখ ধোওয়] উচিত। আধ্যচিকিৎসকগণের মতে, শরীরপালন-বিধি যানিয়! 
চলিলে, সত্যই স্থস্থ ও সবল হওয়া যায়। শধ্যাত্যাগ হইতে পুনরায় নিন্ত্। যাওয়ার 

সময় পধ্যন্ত হ্ন্দর শৃঙ্খল! তাহার। বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সব নিয়ম একবার 
পালন ও অভ্যাস করিলেই ফল পাওয়া যায়। 

কেবলমাত্র ঘে প্রচুর আহারের অভাবেই আমাদের স্থাস্থা-রক্ষা অসম্ভব হইতেছে 

এবং দেহ নানারূপ ব্যাধির আবাদভূমি হইয়া দী।ড়াইতেছে তাহা নহে; পরস্, পুষ্টিকর 
সহজপাচ্ এবং সাত্বিক আহারের অভাবেই আমর! স্বাস্থ্য-রত্ব হারাইতেছি। 

অতিভোজন রোগের যূল। “উনো৷ ভাতে ছুনো৷ বল, ত্বরা পেটে রসাতল*--এ সব 

প্রসিদ্ধ প্রবচন মা-লক্মীরা নিশ্চয়ই জানেন। খাস্ভ্রব্য পুষ্টিকর হইলে পরিমাণে কষ 
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স্বান্থ্য-রক্ষা 

হওয়া চিন্তার বিষয় নহে। বরং সকল দেশের স্বাস্থ্যততবজ্ঞ ব্যকিগণই ক্ষুধা বাখিয়া 
বারে বারে অল্প পরিমাণে খাস্কগ্রহণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। 

জীবনধারণের প্রধান উপাদান নির্মল বায়ু ও পরিষ্কার জল। শ্ুদ্ধাচারী দরিদ্রের 

সংসারে যে আহাধ্য সংগ্রহ হয়, তাহা আহার করিলেই ব্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য-রক্ষা করা 

যায়। কিন্ত আমাদের দেশে রমণীগণের অনেকেরই ধারণা, ছেলে-মেয়েকে বেশী 
খাওয়াইলে বল-বুদ্ধি হয়। এই ধারণার বশবন্তিনী হইয়া তাহারা সম্ভানদিগকে অতি- 

ভোজন করাইয়া নষ্টস্বস্থ্য করেন। এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমাত্বক, সে কথা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । 

আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভাবাপনন হইয়! প্রকৃত স্থাস্থ্য-রক্ষার মর্শ 

ভূলিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসকগণও নানারূপ রোগের জন্ত রোগ-প্রতিষেধক অনেক 

ওঁষধাঁদি আবিষ্কার করিতেছেন । "এই সকল গুঁধধসেবনে রোগিগণ অনেক সময়ে 

মরণের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাইয়৷ কথধিৎ স্থস্থত! অন্ভব করেন মাত্র । 

যে খাদ্য ক্ষয়পুরণ বা! দেহের পুষ্টিসাধন না করিয়া নানা 'রোগ উৎপন্ন করে, 
তাহাকে থা বলা যায় না। যে ওষধ সাময়িক রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে 
গিয়। মানুষকে চিররুগ্ন করে, তান্থাকে উধধ বল! যায় না। আহাধ্যমাত্রেই সুখাছ্য নয়, 
ওধধমাজেই রোগ সারে না। তাই অনেক বিবেচনা করিয়া খাস্ত ও ওধধ নির্বাচন 
করা আবশ্তাক। মোট কথা, সাত্বিক আহারে, ব্রহ্মচর্ধ্পালনে ও পরিফার-পরিচ্ছন্নতায় 

শরীর যেরূপ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, কোন তামসিক খাস্ প্রচুর পরিমাণে আহীর করিলেও 

শরীরকে সেরূপ সুস্থ রাখা যায় নাঃ অধিকন্ক দেহখানিকে নানারপ রোগের 

আবাসভূমি করা হয়। তাই, আমাদের প্রধান কর্তব্য শাস্ত্রের বিধি যথাষথ পালন 
করিয়। শরীরকে নানা রোগের হাত হুইতে রক্ষা কর! এবং নিজে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হওয়!। 

শরীর ভাল থাকিলে সংচিস্তা, উচ্চধারণা ও সৎকার্ধ্য প্রভৃতিতে আনন্দ আসিবে এবং 
কঠিন কাধ্য সম্পাদনে অবসাদ আসিবে না; বরং সমস্ত করেই আনন্দ হইবে । 

বর্তমান যুগে একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল দেশেই নরনারী দেশকাল অস্ক্যায়ী 
্বাস্থয-রক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ব লইয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা 

বাহিরের কাজকর্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু না কিছু ব্যায়ামচচ্চা করিয়! কতকটা সুস্থ 
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ভারতের লারী 

আছেন, কিন্তু এদেশের নারীসমাজের অবস্থা শোচনীয়। বিলাসিতাকে যিনিই 

আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিবে। আর ধিনি সংসারের কাজে সর্বদা ব্যস্ত 

থাকিবেন, তাহার শরীর উপযুক্ত আহার না পাইলেও কিছু ভাল থাকিবে । স্থাস্থ্য- 

রক্ষা করিতে হইলে অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, নিয়মিত সময়ে স্নান ও ভোজন 
আবশ্তক। দিবানিদ্রা, মাদক-দ্রব্যসেবন ও অধিক রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ 

এবং শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি নিয়মে অভ্যন্ত হইতে হইবে । তাহা ছাড়া থে যে 

তিথিতে ষে সমস্ত খাগ্যাদি নিষিদ্ধ তাহ! প্রতিপালন করিয়া! চলা উচিত। শ্াস্ত্রকারগণ 

শরীর-রক্ষার নিমিত্তই এই সমস্ত নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত নিয়ম প্রতি- 

পালন করা সত্বেও দুষিত খাস্য, পানীমণ ও বাসর দোষে রোগাদি উৎপন্থু হইতে পারে। 

মা-লম্ত্রীগণ ত্বভাবতঃ লজ্জাশীলা; তাহার কোন অস্থুখের স্চনা হইলে তখনই যদি 

তাহার প্রতিবিধান করেন এবং রোগ অনুযায়ী আহার ও ওঁষধের ব্যবস্থ। করেন, 

তাহা হইলে চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হইবে ন|। নারীজাতিই জাতির জননী, 
এজন্য নারীজাতিকে সর্বাগ্রে স্বাস্থা-রক্ষ/-বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইবে । 

মালান্র পার্িত্রতা ব্ক্ষা 

আমাদের সং বা! অসৎ যাহা কিছু জ্ঞান জন্মে তাহ! ইন্দ্র ঘারাই উৎপন্ন হয়। 
ইন্জরিয় সর্ববসমষিতে ছয়টা । চক্ষু, কর্ণ, নালিকা, জিহবা ও ত্বক এই পাঁচটাকে জ্ঞানের 
বা বহিরিক্্রিয় এবং মনকে অন্তরিক্র্িয় বলে। কিন্তু মন সর্ববধিক জ্ঞানের প্রতিকারণ; 

মনঃসংযোগ না হইলে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সর্বাবিধ জ্ঞানের 

দ্বারদ্বরূপ মন যদি বিস্তদ্ধ না থাকে, তবে সমস্ত জ্ঞানই কলুষিত হইয়! যায়। দর্পণ নির্মল 
না হইলে প্রতিবিষ্বও নির্মল হয় না। স্তরাং আত্মার পবিভ্রতা রক্ষা! করিতে হইলে, 
সর্বপ্রথমে মনকে সংযত করিয়া উহার নির্মলতা। রক্ষা করিতে হইবে! মন চঞ্চল, 
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আত্মার পবিভ্রত। রক্ষা 

উহাকে সংযমের বারা আয়ত্রে রাখিতে হয়। মনীবিগণ মনকে ছুর্দান্ত ঘো্টকের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। ছুর্দাস্ত অশ্বকে যেমন বন্না দ্বারা সংযত রাখিতে হয়, মনকেও 

তন্্রপ বিবেকরূপ বল্স। দ্বারা সংঘত না| করিলে উহা! বন্ধনযুক্ত অশ্থের গ্যায় উদ্মার্গগামী 
হইয়! থাকে ! বিবেক ধণ্মজ্ঞানেরই নামাস্তর । উহা! দ্বারা কর্তব্যাকর্ভব্যবোধ জন্মে। 
একমাত্র ধর্শাজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুস্থজাতি পশুসাধারণ হুইতে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে 
পরিগণিত হয়। অন্থথা আহার, নিদ্রা প্রভৃতি প্রবৃতিযূলক কর্মগুলি মনুত্বের ন্যায় পণ্ড 

প্রভৃতিতেও বিষ্যমান রহিয়াছে । ঈশ্বরের অনুগ্রহে শ্রেঠ মানবদেহ লাভ করিয়াও ষে 
ব্যক্তি ধর্মজ্ঞানরহিত বা বিবেকহীন তাহাকে পশ্বধম বলিতে দ্বিধাবোধ হয় না। এই 

ধর্শজ্ঞান সুদৃঢ় হইলে ভাবশুদ্ধি হয় এবং ভাবশুদ্ধ মানবই আত্মার পবিভ্রত। রক্ষা 
* করিতে পারে। স্থতরাং দ্রেখা ধাইতেছে যে, আত্মার পবিজ্রতা। রক্ষা করিতে হইলে 

প্রথমে সংযমের অনুশীলন দ্বারা মনকে সংঘত করিতে হইবে। তারপর ধর্জ্ঞান ও 

বিবেককে সুদৃঢ় করা আবশ্তক ; গুরূপদেশ শ্রবণ, শাস্তান্ুশীলন, সৎসঙ্গ, মহা পুরুষগণের 

জীবনী পর্ধযালোচনা, সং্গ্রশ্থ-পাঠ প্রভৃতি দ্বাবা বিবেক হ্থদূঢ় হইয়। থাকে। 
হুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এখন বিপরীত আবহাওয়। বহিতেছে। পিনেমা- 

বায়োক্কোপদর্শনে এবং নভেল-উপন্যাসপাঠে ষ্বে সমস্ত ভাব স্বভাব-্চঞ্চল নর-নারীর 

চিত্রপটে আর্ত হইয়! যাইতেছে, তাহাতে সংযম শ্বদূরপরাহত, বিবেক তিরোহিত 
এবং আত্মার আবিলতা ক্রমশঃই বদ্ধিত হউত্েছে। কল্যাণকামী নরনারীগণ 

বিষধরজ্ঞানে এই সমস্ত প্রলোভন হইতে যত দুরে থাকিবেন ততই মঙ্গল। তাহারা 
অবসর সময়ে ঈশ্বরোপাসনা, সছুপদেশপূর্ণ গ্রস্থপাঠ, সদালাপ প্রতৃতিতে অভ্যন্ত হইলেই, 
ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্ত দূর হইয়! ধর্মজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়! উঠিবে। দৈবাৎ 
প্রবল প্রবৃত্তির তাড়নে যর্দি কোন অবিবেকের কাধ্য করিয়া বসেন, তবে অন্ুতাপাির 

দ্বারা এ পাপের ক্ষ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করলেই শাশ্বত 

শাস্তির অধিকারী হইতে পারিবেন । 
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ন্ন্প 

রূপ ভগবানের দেওয়! জিনিষ। রূপবান্ বা রূপবতী হওয়া অবস্থাই তাহার 

আমীর্ববাদ। মাস্ুষমাত্জেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়া থাকে । তাই বলিয়া 

রূপই জগতের একমাত্র সার বস্তু নহে, ইহা মন্গযাদেহের আবরণ মাত্র । অনেক সময়ে 

দেখা যায়_-অনেক জ্ঞানহীনা নারী রূপের গর্বের উচ্ছ্খলা হন, তাহা কোন 

প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। আবার রূপহীনতার জন্য কেহ দায়ী নহে, তাহাতে কাহারও 

হাত নাই। ভগবান্ যাহাকে যেরূপ করিবেন তাহাকে সেইরূপ হইতে হইবে। 

সথত্রাঁং নিরপরাধ। রূপহীনাদের গঞ্জনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এ জগতে স্ৃষ্টগ্রব্যের 

সম্বঘ্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাহা কিছু দেখিতে স্ন্বর তাহাই 

শ্রে্ঠ নহে। লৌন্দধধ্যহীন বহু দ্রব্য আমাদের পরম কল্যাণকর । স্তরাং স্থন্দরী 

রঙ্ধণীই ষে কেবল নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ইহা! বলা.যাইতে পারে না। যেমন হন্দর 

পুষ্পের সহিত সুগন্ধ মিশ্রিত থাকিলে সকলেই সেই ফুল ভালবাসে, সেইরূপ সুন্দর 

রমণী সদগুণের আধার হইলে সকলেরই আদরণীয়! হন। আবার সৌন্দর্ধাহীন পুষ্প 

সবগন্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর করে ও গ্ধহীন হ্ন্দর পুষ্পের অনাদর 

করে সেইরূপ কুরূপাও গুণবত্তী হইলেই সকলেই তাহার প্রশংসা করে; গুণহীন 

সদ্দরীর সমাদর কেহ করে না। স্ত্রীলোকের রূপই বল আর গুণই বল, তাহাতে 

নিজের গর্ব করিবার কি আছে? ধাহারা রূপবতী, ত্তাহারা স্বীয় সৌন্দর্য্যের সহিত 

সহম্র গ্রণ যুক্ত করিয়া 'মণিকাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় অতুলনীয়! হউন, এবং ধাহার! 

রূপহীনা তাহারা ততোধিক যড্ধে স্ত্ীজাতিন্থবলভ অন্যান্য গণের অধিকারিণী হইয়। 

ঠাহাদের রূপহীনতার কলম্ক ঢাকিয়া ফেলুন, তাহা হইলে, সংসার-জীবন সার্থক হইবে। 
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সহিষুত। 

সহিষুতা বা সহগুণের তুলনা করিতে" হইলে সাধারপতঃ লোকে ধরিত্রীর বা 
পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়৷ থাকেন। তাহার কারণ__-জগতে সকল হ্ৃষ্টিই সহিষুততার 
উপর নির্ভর করে। কত আপদ্-বিপদ্, কত ঝড়-বঞ্ধা সহা করিয়! একটা ফলবান্ 

বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহ। আমরা গ্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি । সেইরূপ এ সংসারে 

বু আপদ্্বিপদ, অভাব-অনটন, আধি-ব্যাধি, ছুঃখ-দৈন্য নীরবে সহ করিলে পরিশেষে, 
ভগবানের আশীর্বাদে সুখ-শান্তি লাভ করা যায়। ধাহারা সামান্য ছুঃখ-কষ্টে অস্থির 

হইয়া পড়েন, তীহারা! কখনও স্থায়ী হুখলাভ করিতে পারেন না। আজ তোমার কষ্ট 
হইয়াছে, অভাব হইয়াছে সহা রুর, কাল আবার ভগবানের আশর্ববাদে তোমার 

সুখের দ্রিন আসিবে । অনেক সময়ে আমাদের দুঃখ-কষ্ট হিংস! হঈতেও উৎপন্ন হয়। 
অমুক ভাল ভাল গহনা পরিতেছে, অমুকের কত এই্বরধ্য, আমার কিছুই নাই? কিন্তু 

চিন্তা করিয়া দেখিও অমুকের একদিনে উন্নতি হয় নাই। অমূকের অবস্থাও একদিন 
ভাল ছিল না) ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন হই়াছে। তুমি যদি একাত্তমনে ধৈর্য্য 

ধরিয়৷ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পার, সখের দিন তোমারও আসিবে। মহাভারত, 

পুরাণ, নাটকঃ নভেল সকল পুস্তকেই ধৈর্যযহীনভায় নাশের আর সহিষুতায় হথের 
উদ্দাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সীতােবী যদি স্বর্ণমুগের জন্য অসহিষু। না হইয়া 
উঠিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার এমন সর্বনাশ ঘটিত না। আবার অহল্যা 
সহিষুতার মৃত্তিরূপে যদি পাষাণ হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রীরামচন্ে 

পদরেণু পাইতেন না। বঙ্ষিমবাবুর “বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্তকান্তের উইলে এ বিষয় 

হুম্মররূপে আলোচিত হইয়াছে। ন্ুধ্যমুখীর সহিষ্তাই তাহাকে তীহার সোনার 
সংসার ফিরাইয়া৷ দিল, আর ভ্রমরের অধৈর্ধ্যই একটা বদ্ধিষুট বংশ উৎসন্ধে দিল। 
সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপদের বোবা আসিয়া! পড়ে যে, তখন মনে 

হয় সর্বনাশ হইল, এ যাঞ্জা আর রক্ষা হইল না; কিন্তু ধৈর্ধ্য ধারণ করিয়। থাকিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, অচিরকাল মধ্যে বিপদের মেঘ কাটিয়া সুখ-চন্ত্রের উদয়, 

হয়। কন্মবশে তুমি যদি চরিক্রহীন স্বামীর হাতে পড়িয়। থাক, ভালবাসার দ্বারা 
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ভারতের নারী 

তাহাকে সংপথে আনিতে চেষ্টা কর। যদি গঞ্জনাময় সংসারে আসিয়া থাক, নীরবে 
সহ কর) প্রতিবাদ করিও না, প্রতিকলহ করিও ন1)__দেখিবে মঙ্গলময় ভগবানের 
আশীর্ববাদে তোমার অশান্তি দূর হইবে। তোমার সংসার হুখ-শাস্তিতে পূর্ণ হইবে। 
আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জগ্ঘ ত্বামীর সংসার ভাসাইয়া 
দিয়া পিতৃগৃহে উঠ, তাহাতে সাময়িক স্থুখ হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরকালের সখ 
হারাইতে হইবে। অনেক অজ্ঞ অভিভাবক এরূপ ক্ষেত্রে কন্তা্িগকে উক্তরূপ প্রশ্রয় 
দিয়া থাকেন। কিন্ত এ প্রশয়ে যে কন্তার সর্বনাশ করা হইতেছে, তাহা তাহার! 
চিন্তাও করেন না । 

লংহাম 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসধ্য-এই ছয়টা মানবের পরম শদ্র। 

এইজন্য ইহাদ্দিগকে “ষড়রিপু* বলা হয়, এই ছয়টাকে দমন করিয়া রাখার নামই 
সংযম। এই কামাদি রিপু ছয়টীর মধ্যে একটীর সঙ্গে অপরটীর ঘনিষ্ঠ সম্থদ্ধ আছে। 
একটার উৎপত্তিতে অপরটীর উৎপত্তি এবং একটার নাশে অপরের নাশ হয় । লোভ- 

বিশেষ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মদ ও মাৎসর্ধ্য জন্মিয়া 

থাকে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাআ লোভকে দমন করিয়া রাখিতে 

পারিলেই ক্রমশঃ অপরাপর রিপুগুলিও শীস্তভাবাপন্ন হইয়া! থাকে। লোন হইতে 

কাম জন্মিয়া খাকে। অতএব এই রিপু বা মানসিক বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া 
রাখিতে না পারিলে নরনারী ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। 

প্রথমতঃ, বূপজ লোভের বশবতী হইয়া কত রাজ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, 
কত সোনার সংসার উৎময্জে গিয়াছে এবং কত নরনারী যে কলঙ্কিত দুর্বহ জীবন- 

যাপনে বাধ্য হইতেছে, তাহার আর ইয়ত| নাই। দ্বিতীয় প্রকার লোভ-_ 
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সংঘম 

রসনাঘটিত। আমরা খান্-পানীয়ের লোভ সংবরণ করিতে না পারি! সুন্দর নীরোগ 

দেহকে নানাবিধ ব্যাধির আধারে পরিণত করি। ইদানীং দেখ! যায় যে, প্রায় 
প্রত্যেক সংসারেই কাহারও না কাহারও কোন না কোন রোগ লাগিয়াই আছে। 
ইহাদের অধিকাংশই যে আহার-বিহারের দোষে উৎপপ্ন, তাহা! প্রায় সকলেই বুঝেন; 
কিন্তু সংযমের অভাবে লোভের বশবর্তী হইয়া আমর! ইছা। বুঝিয়াও অজ্ঞের স্যাম 
সর্ধবনাশের পথ পরিক্ষার করিয়া অকালমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছি। শাস্তি ও 
শৃঙ্খলাপুর্ণ সংসারে রুগ্ন ব্যক্তিকে লইয়া পরিঙ্গনবর্গকে ব্যতিবাস্ত হইতে হয়। শুধু 
ইহাই নহে; আবশ্যক সংসার-খরচের ব্যয়সঙ্কোচ করিঘা বা খণ করিয়! ডাক্তার- 
কবিরাজের ব্যয় নির্বধাহন করিতে হয়। সময়ে লোভ সংবরণ করিতে পারিলে এই 

আগন্তক ব্যয়ট! বাচিয়া যাইতে পারে। 

লোভ যেমন শয়তানের ফাদ, ক্রোধ তেমনই উহার শাণিত তরবারি । ক্রোধের 
উদ্দেক হইলে মানবের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি 

মনুয্যোচিত সদগুণসমূহ লোপ পাইয়া মানুষকে পিশাচে পরিণত করে। ক্রোধের 

বশবর্তী হইফ্পা আমরা এমন একট। কু-কাধ্য করিয়া বসি, যাহার জন্য আমাদিগকে 

আজীবন অনুতাপ করিতে হম্স। ক্রোধকে অগ্নির সহিত উপম! দেওয়। হয়। 

বাস্তবিক অগ্নি যেমন নির্বিবচারে দাহা বস্তুকে দগ্ধ করিয়া স্ন্মাবশেষে পরিণত করে, 

ক্রোধও তন্্রপ সদ্গুণসমৃহ বা বিবেককে নির্বিবচারে ভম্মীভৃত করে! মনীষিগণ এই 
দুর্দান্ত শত্রকে দলন করিবার একটী সুন্দর উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার 
বলিয়াছেন যে, যখন কোন ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ দর্পণে 

নিজের মুখ দেখিবে এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া! ভগবান্রে নাম স্মরণ করিবে । 
এইরূপ করিলেই অচিরে উহ! লয়প্রাপ্ত হইবে। 

ক্রোধ হইতেই স্বতিবিভ্রম বা মোহ জন্মিয়া থাকে । মোহ অজ্ঞানতারই নামান্তর | 
উহ| মায়া-মরীচিকার স্তায় মাহষকে কুপথে লইয়া যায়। নির্মল আকাশে হঠাৎ 

কুয়াসা উঠিয়। যেমন কুধ্যকিরণ আচ্ছাদন করে, মোহও তদ্রপ বিবেকজ্ঞানকে 

আচ্ছাদন করায় অসন্ব,ত্তবিগুলি প্রবল হইয়া উঠে এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীবকে 
ক্রমশঃই পাপের পথে টানিয়া লইয়া যায়। 
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ভারতের নারী 

মদ ও মাৎসর্ধ্য মোহেরই সহজাত শক্র। মদ বা মত্তত! দ্বিবিধ ; গ্রথম-মাদক- 
ভ্রব্যসেবনজনিত ; দ্বিতীয়-__এশ্বধ্যজনিত। অত্যন্ত অহিতকর উগ্র মাদকের কথা ছাড়িয়! 
দিলেও আর্জফাল প্রায় ঘরে ঘরে চা, চুরুট, দোক্তা, জরদা ইত্যাদি মৃছুমাদক-ত্রব্যের 
প্রচলন দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা; ইহা! দ্বারা এক এক গৃহস্থের 
যত অর্থ নষ্ট হয় তদ্দারা এক দরিদ্র গৃহস্থ বাঁচিয়! যাইতে পারে। 

মাৎসধধ্য অর্থাৎ অহঙ্কার, বড় কম শক্র নহে। যাহার ভিতরে অহঙ্কার শিকড় 

গাড়িয়া বসিয়াছে, সে নিজেকে অপর হইতে বেশ একটু স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করে। 
এই মাৎস্যর্ধভাব হইতে শ্াস্তিপূর্ণ সংসারে মনোভঙ্গ এবং গৃহভজরূপ আগুন জ্ঞলিয়া 

উঠিয়া সংসারকে ছারখারে দেয়। প্রথম হইতে সংযম অভ্যাস করিলে এই সমস্ত ছুরস্ত 

রিপুর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাওয়া যায়। সংযমহীন ব্যক্তির যাবতীয় কর্মই ভন্মে 
স্বতাহুতির ন্যায় নিক্ষল হয়। শাস্ত্রের নিয়ম এবং গুরুজনবর্গের সছুপদেশ প্রতিপালন 

করিয়! চলিলেই নরনারী সংষত ব! জিতেক্ত্িয় হইতে পরেন ইহাতে সন্দেহ নাই। 

স.শুখলা 
সকল বিষয়ের নুশৃঙ্খলা সংসার-জীবনের একটী অতি আবশ্বকীয় গুণ। ইহা! 

ব্যতীত স্থব্যবস্থায় সংসার-চলা অসম্ভব । সংসারের কাজ বা সংসারের দ্রব্য একটাী- 

দুইটা নয়, ব। যদি সকল দ্রব্য নিয়ম্তন্পে ও নিপ্দি্ স্থানে সংরক্ষিত না হয়, 

তাহা হইলে সকল কাজ এমনই «এলোমেলো' হইয়া যায় যে, বহু পরিশ্রমেও কোন 

বিষয় স্ুসম্পর কর! যাইতে পারে না। শৃঙ্খলার অভাবেই অনেক সময়ে অনেক 
কার্ধ্য অসম্পন্ন থাকে এবং বহু ভ্রব্য অব্যবহাধ্য হইয়া পড়ে। এমন কি হঠাৎ বিপদের 
সময়ে আবশ্তক দ্রব্যের অভাবে বিপদের গ্ুরুতা বাড়িয়া যায়। বুহৎ পুস্তকের 

নুচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে বাহির করা ধায় না, 
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সুশৃত্ঘল। 

কেবল পাতা উল্টাঈয়৷ মরিতে হয় সেইক্ধপ সংসারে শৃঙ্ঘলা না থাকিলে সাংসারিক 
কাধধ্য ও ভ্রব্যাদির কিছুই হিসাব থাকে নাঃ কেবল ছুটাছুটি, খোঁজাখে|জি ও বাগড়া- 
ঝাঁটি করিয়া মরিতে হয়) স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী, সৌন্দর্য ও ধশ্র্ধ্ের দেবতা। 

শৃঙ্খলাহীনা গৃহিণীর সংসারে কখনও লক্ষ্মীর বাস থাকিতে পারে না। ম্ৃতরাং ষে 

সংসারে বিলি-বন্দোবস্ত নাই, সে সংসার শীঘ্রই লন্দ্ীছাড়া হইয়া পড়ে। লম্বীন্বরূপিণীর 
লক্মীছাড়া হওয়া অপেক্ষ! অধিক নিন্দার আর কি আছে? শৃঙ্খলা রাখিতে হইলে 

সকল দিকেই ভু'স থাকা চাই ও সঙ্গে সঙ্গে আলম্তহীনা হওয়! চাই। কখন্ কি কাজ 

হইবে, কি হইতেছে না, কখন্ কাহার কি দরকার এ সব বিষয়ে সর্বদা! দৃষ্টি রাখা 
চাই। কোথায় কোন্ জিনিষ গেল, কোথায় কোন্ জিনিষ রহিল, সর্বদা 

তত্বাবধান করিতে হইবে এবং গৃহ-কাধ্যাদির শেষে বতক্ষণ না সংসারের 

সমুদয় ভ্রব্য যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত হয়, ততক্ষণ পর্যাস্ত কোনক্রমেই বিশ্রাম 
লাভ করিবেন না। কাধ্যে যেমন শৃঙ্খলা আবশ্তকঃ বাক্য ও ব্যবহারেও 

অন্থরূপ হওয়। উচিত। কঠম্বরে শৃঙ্খলা চাই। অবথা চীৎকার বা অনাবস্তক 

যুতার প্রয়োজন নাই। কার্ধের তারতম্য, সম্পর্ক ও সময়ের গুণে 

কম্বরের হ্বাস-বৃদ্ধি করিতে হইবে। শ্বশ্রমাতার সহিত সাংসারিক বিষয়ের 
আলোচনায় যে কথম্বর আবশ্তাক, সন্তানকে শাদন করিবার সময়ে সে ন্বর ব্যবহার 

করিলে চলিবে না। আবার সন্তান-শাসনের স্বর কৌতৃকগ্রসঙ্গে প্রযোজা নহে। 
আবার মাথামুণ্ড ঠিক ন! রাখিয়া কোন বিষয়ে 'হাউ হাউ? করিয়! পরিচয় দিতে গিয়। 

“খেই” হারাইয়া ফেল! সমধিক দৃষণীয়। যাহাকে দেখিয়া আবক্ষ ঘোমটা দেও, 
তাহার সমক্ষে বা পরোক্ষে ঘোমটার ভিতর হইতে লজ্জাহীনার ন্তায় চীৎকার করা 

সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত কথ! কহিবার সম্পর্ক তাহাকে দেখিয়া 

“কলাবৌ? হওয়াও দূষণীয়। এইরূপ আহার, নিজ্ত্া, প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সমান শৃহ্ধলা 

থাকা আবশ্তক । 

৬১ 



বিলাসিতো 
বিলাসবাসন। মানবের একরূপ দেহধন্্ বলিলেও চলে? সুতরাং সংসারের সকলেই 

আপন আপন ন্ুথস্বাচ্ছন্দা খুঁজিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু দেহ লইয়াই 

সংসার নহে $ দেহিক হুখবিধান ছাড়। সংসারে অনেক গুরুতর কর্তব্য আছে। স্তরাং 

দৈহিক সুখের জন্য সে কর্তব্য ভাসাইয়। দিলে চলিবে কেন? দেশ, কাল অন্ুসারে 
আমাদের সংসারে ক্রমশ:ই বিলাসিতা! প্রবেশ করিতেছে । ইহা! কোনক্রমেই মঙ্গলজনক 

নহে। বিলাতীবিবির আদশ দেখিয়া হিন্দুনারীর কি বিবি সাজা শোভা পায়? 
বিশেষতঃ বিলাসসজ্জ। অনেক সময়ে কুৎসিত ভাবের উদ্দীপক । কোন্ জজ্জায় কুলবধূরা 
অঞ্ধনগ্ন বিলাসিনী সাজিয়া শ্বশুর, ভান্থুর, দেবর, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখে 
বাহির হন? স্তনিমাছি সেকালে আধ্যবধূগণ সজ্জিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে 

আমিতে একান্ত সন্কুচিত। হইতেন, ইহাই নারীচরিজ্রের পবিভ্র মধুরতা। জগজ্জননী 
জগদস্বা, ষড়েশ্বধ্যম্যী হইলেও শ্মশানবাসী শিবের বন্ধলপরিহিতা গৃহিণীক্ষপে বিরাজ 
করিতে ভালবাসেন । বিলাসিতার উপযোগী বেশতৃষ! হিন্দুবধৃদিগের পক্ষে লজ্জার 

কথা, ইহা! সর্ধ্থা বর্জনীয় । ইহাতে অনাবশ্যক অর্থ-বায়, সময় নষ্ট, অপরপক্ষে শরীর 
নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার জন্য অঙ্গমাজ্জনাদি ও পরিদ্কুত-বস্ত্রাদি-পরিধান, 
কেশববন্যানাদি যাহা একান্ত আবশ্তক, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্তমান 

সামাঞ্জিক রীতি অঙ্ুমারে মধ্যাধারক্ষার জন্য অনেক সময়ে মূল্যবান বসন-ভূষণের 
আবশ্তক হয় বটে, কিন্তু তগবত্কুপায় ধাহার অবস্থ। ব্বচ্ছল, সময়বিশেষে তিনি তাহ 

সম্ভবমত ব্যবহার করিতে পারেন। তাই বলিয়! দরিদ্রগৃহিণী যেন সর্বস্বাত্ত করিয়া 

উক্তরূপ বসন-ভূষণ ম্বামীর নিকট দাবী না করেন। ভত্রসমাজে গমনোপযোগী 

সাদাসিধা পরিচ্ছন্প বসনাদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আজ- 

কালকার সমাজে “সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি? চলিতেছে । কেহ মৃল্যবান্ বসন-ভূষণ 

পরিলে তাহাকে সকলেই ঘ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকে ও তাহার অনিষ্ট চিস্ত। করিয়া 

থাকে। ন্বামীর বংশমধ্যাদা৷ ও গ্রণগৌরবই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার__“সোনাদানা নহে। 

নবদ্ীপনিবাসী পণ্ততপ্রবর বুনো রামনাথের সহধশ্মিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারিণী 
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জলসত। 

রমণীগণের প্রতি আপনার বামহস্তের লাল স্যতা দেখাইয়া সগর্ধে বলিয়াছিলেন, “এই 

স্থতো যে দিন ছি'ড়বে সে দিন নবনীপ অন্ধকার হবে।” যে অর্থে 'বিলাসিনী” শব্ধ 

ব্যবহৃত হয় সকলেই জানেন তাহ! অতি ঘ্বণ্য। অতএব আমাদের বিশ্বাস--পবিজ্ঞ 

হিন্দুফুলের মঙ্গলময়ী বধূরা সাধ করিয়া কখনও সে আখ্যা-গ্রহণে অভিলাধিণী 
হইবেন ন1। 

অলতসত। 

বিলাসিতা হইতেই অলসতা আসে। আলম্ত মানুষের একটা গ্রধান শত্রু; ইহা 

হইতে যে সংসারের কত ক্ষত হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অলসতা যেরূপ দুঃখ-কষ্ট 
ও অবনতির কারণ হয়, পৃথিবীতে কোন ছুর্ঘটনাও ত্বদ্রপ হয় নাই। অলসতা শুধু 
শরীরকে নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, মূনকে তুল্যর্ূপে কলুধিত করে। মেয়েলি ছড়ায় 
'আছে-- সন্ধ্যায় শয়ন করে প্রভাতে নিদ্রা যায়ঃ চাউল মৎস্য ধুয়ে যেবা দুয়ারে ফেলায়” 

ইত্যাদি সমুদয় আলম্তের চিহ্জ্ঞাপক, এবং ইহার ফলে লক্ষ্মীহানা হওয়া অবশ্থভাবাঁ। 
আলম্তপরায়ণ! গৃহিণীর কোন সময়েও শৃঙ্খলার সহিত গৃহকাধ্ধ্য নিম্পক্প হয় না, কাজেই 
গুরুজনের সেবা, সম্তান-পালন প্রভৃতিও সম্)ক্রূপে নিম্পাদিত হয় না। আলম্পরায়ণার 

গৃহে প্রবেশ করিতে যেখানে মানুষের স্বণা বোধ হয়* সেখানে লক্ষী আসিবেন কি 
করিয়া? কোন স্থানে মলমৃত্র, কোন স্থানে স্ত,পীকৃত দুরগন্ধময় অপরিষ্কৃত শয্যা, 
অন্য স্থানে গৃহতল আবজ্জনাপুর্ণ ; সংসারের সর্ধনব্্ই যেন বিষাদময় ও উৎলাহহীন। 

অলসতার এমনি প্রভাব যে, সে স্বীয় জননী বিলাপসিতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলে? সে 
ংসারের সকল স্থথ নাশ করিয়া আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়! যায়। বহু 

উপাজ্রনক্ষম শ্বামীও আলম্তপরায়ূণা পত্বীর দোষে চিরছুঃঘ ও দরিদ্রত। ভোগ করেন। 
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কম। 

অলসত|। যেমন বিলাসিতার রাক্ষসীকন্তা, ক্ষমা! তন্রপ সহিষ্ণুতার দেবছুহিতা। 
সহিষ্ণুতা হইতে ক্ষমীর উৎপত্তি। সর্ববংসহা ধরণীর কন্যারূপা হিন্দুললনার সহিষুত। 
ও ক্ষমা স্বাভাবিক । যে সহ করিতে পারে, সে ক্ষমা করিতে পারে । জগতে যত মহত্ব 

আছে, ক্ষমার মত মহত্ব আর কিছু নাই। ক্ষমা_দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই সমান 

কল্যাণ সাধন করে। ক্ষমার মত মন গলাইয় দিতে, এমন প্রাণ মাতাইয়! দিতে, এমন 

আপনার করিতে জগতে আর কিছুই নাই। সহশ্র তিরস্কার, শত অত্যাচার, অস্পন্্ 
লাঞ্ছনায় যে ফল না হয়, একটা ক্ষমার উদাহরণে তাহার অজস্র! ফল হয়। মন খুব 
উচু না হইলে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিজে কীদিয়৷ পরকে কাদান। এ 

সংলার ভুলভ্রান্তি ও দৌষক্রটিতে পূর্ণ। পদে পণে সর্ববিষয়ে প্রতিবিধান করিতে 

গেলে সংসারে হাহাকার পড়িয়া যায়। যেখানে দণ্ড ব৷ প্রতিবিধান একাস্ত অপরিহাধ্য 

হয়, সেখানেই দণ্ড দিবে, তদ্বাতীত ক্ষমার বন্ধনেই সমস্ত সংসারকে আপনার করিয়। 
বাধিয়া লইবে ; জগতে এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে ক্ষমার বাধন ছি'ড়িতে পারে। 

জেহ-মমত। 

হিন্দুনারীকে নেহ-মমত! বিষয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখি না। 

ইহ! তীহাদের স্বাভাবিক গুণ। জগতে হিন্দুরমণীই এ গুণে অন্যান্য দেশের রমণীগণের 

মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আপন স্থথ 
তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া! সর্ববান্তঃকরণে স্মেহ করিতে বুঝি জগতে আর 

কেহই সমর্থ নয়। হিন্দুরমণীর ন্েহের উদাহরণ» মমতার দৃষ্াস্ত লেখনীর বিষয়ীভূত নয়, 
ইহা প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সংসারস্জীবনে প্রতিনিয়ত উপলব্ধির বিষয়। ম্বামীর পরিজন- 
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. তছ-নমতা 

বর্গের জন্ত, বিশেষতঃ সন্তানের নিমিত্ত, সর্বত্যাগিনী মৃত্তিমতী মমত। হিন্দু পরিবারের 
গৃহে গৃহে এ ছুদ্দিনেও বিরাজ করিতেছে । তবে পাছে বৈদেশিক সংমিশ্রণে, পাশ্চাত্য 
আবহাওয়ায় আমাদের এই পবিভ্রী আরাধ্য বস্তু কলুধিত হয়, সেই আশঙ্কায় এ বিষয়ের 
কিঞিৎ অবতারণা করিতেছি । আর একটী কথা, অম্বৃতও ব্যবহার-দোষে গরলে 

পরিণত হয়। কিংবদন্তী আছে, বানরীরা স্সেহপরবশ হইয় দৃঢ় আলিঙ্গনে স্বীয় 
সন্তানের জীবন পধ্যস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। ত্বভাবতঃই স্েহশীলা অনেক জননী 

সম্তাননেহে এরূপ মুগ্ধ হইয়৷ পড়েন যে, তাহাদের ন্মেহাধিক্যই অনেক সময়ে সন্তানের 
লর্ধবনাশের কারণ হইয়া উঠে। অনেক পরিবারের মধ্যে “'আলালের ঘরের ছুলাল' 

প্রায়ই দেখা যাঁয়। শৈশব হইতে অত্যধিক স্বেহে তাহার এমনি 'ছুর্নীতিপরায়ণ 
হইয়া উঠে যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যাহাকে 

তাহারা বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া আপিতেছেন, সে-ই একদিন আবার 
তাহাদের হৃদয়ের শেলম্বরূপ হইয়া উঠে। স্থতরাং সন্তান স্সেহের পাক্র হইলেও সে স্েহের 

সীমা! থাকা চাই, বদ্ধন থাকা চাই, বিধি থাকা চাই। সকল ক্ষেতে ন্েহ-নিবদ্ধন 

কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে কেন? সন্তানের বিস্ফোটক হইলে অস্ত্রচিকিৎসা 
কষ্টকর বলিয়া কি তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে? 

আর একটী কথা--আমরা সময়ে সময়ে এই ন্মেহের বশবর্তী হইয়। সম্তানের প্রতি 
স্নেহের অত্যাচার করিয় থাকি । সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী হইলে 
তাহাকে কি আঁচলে ঢাকিয়৷ রাখা ভাল দেখায়? সে যখন মানুষ হইয়াছে, তখন সে 
আপনার পথে চলুক। তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা সাধন করিয়াছি, 

এখন সে তাহার কর্তব্য সাধন করুক। একমাত্র স্সেহপরবশ হইয়া তাহার উন্নতির পথে 
কণ্টক হইতে যাইব কেন? সে ত ভালবাসা নয়, সে ষে শক্রতা। কর্মনুত্রে দীর্ঘকালের 
জন্য তাহাকে যদি সুদুর দেশে যাইতে হয় যাউক; তাহার অদর্শনজনিত ছুঃখ নীরবে 
সহ করাই প্রয়োজন। ন্েহপ্রবণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট তাহার সর্ববাীণ কুশল- 
কামনাই তখন মাতাপিতার একমাত্র কর্তব্য। জীবনের ব্রত সাধন করিতে যদি 

তাহাকে সংশ্রাধিকবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় হউক; জনক হইয়া, পালন করিয়! 
তাহাকে কি মান্য হইতে দিব না? মৃত্যু তদেহীর অবস্তভাবী নিয়তি $ যদি মৃত্যু 
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আসে গৃহে রাখিয়া আচলে ঢাকিয়া তাহাকে কি রক্ষা! করিতে পারিবেন? অন্ধন্সেহের 

বশবর্তী হইয়া! বাঙালীজাতি “ভীরু বাঙালীই” রহিল, মানুষ হইতে পারিল না। শিশু 

যতদিন শিশু থাকে, ততদ্দিন সে জননীর অঞ্চলের নিধি; শিশু যুবক হইলে সে ত 

জন্মভূমির ধন। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সে ধন অপহরণ করা কি পাপ নহে? সেইজন্ত 

বলিতেছিলাম, ন্মেহেরও বিধিবদ্ধন আবস্তক। যে ন্সেহের অস্বতময় সিঞ্চনে শিশুর 

দেহ গঠিত হইল, সে পবিস্র সেই ষেন জ্ঞাত বা! অজ্ঞাতদারে স্বার্থ-কলুধিত ন। হয়। 

বিনয় 

পুরুষকে যেমন বাহিরের নানা কাজে নান। লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়, 
স্রীগোকগণের তদস্ুরূপ বাহিরের লোকের সহিত সংশ্রব না থাকিলেও, একেবারে 

যে তীহারা স্ংঅবশূন্ত, তাহা! নহে। স্থতরাং আচারে ও ব্যবহারে বিনয় যেমন 

পুরুষের চিরসঙ্গী, স্ত্রীলোকগণেরও উহা ভূষণম্বর্ূপ। উৎসবাদিতে বাঙ্গালীর ঘরে ভিন্ন 

পরিবারস্থ বহু রমণীর আগমন হইয়া থাকে; তাহাদের পরিচর্য্যার ভার গৃহিণীর উপরই 

স্যস্ত থাকে। সুখ্/াতি-অখ্যাতি তাহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। স্বামীর এই্বর্যয- 
উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যদি মনে মনে গর্বিত হন, অথবা তাহার অপেক্ষ। 

অবস্থাহীন! অভ্যাগতা স্ত্রীলোকদ্িগকে তিনি যদি ছোট নজরে দেখেন, তাহা হইলে 

আয়োজন যত বিপুলই হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়! যাইবে । 
অপরপক্ষে যাঁদ ভ্রব্যাদির আয়োজন অসচ্ছলও থাকে, বিনফ্সসহকারে সকলকে উপধুক্ত- 
রূপ সমাদর করিলে জ্রটি সহজেই ঢাকিয়া যায়। স্ত্রীলোকের গর্ব অতি ত্বরঙ্কর জিনিষ । 

জগৎলক্্মী ইহা কখনই সহা করেন না। যে পরিবারের রমণীরা স্বামী প্রভৃতির আদ্বিক 
উন্নতিতে গর্ধিবতা হুইয়৷ পড়েন, সে পরিবারের আস পতন অবশ্তভাবী। 'লক্মীর কথা” 
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আছে “গৃহিণী গর্ধবের ভরে করে কদাচার, অন্তি অন্তি বলি আমি ছাড়ি সে সংসার ।” 

ভগবানের কৃপায় অর্থশালী হইলে অনেক অবস্থাহীনকে প্রতিপালন করিতে হয়। সে 

পালন গর্বের সহিত করিলেও প্রতিপালোরা অবন্তমস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে সত্য 

কিন্ত তোমার নিকট উপকার প্রাঞ্চির কৃতজ্ঞতা তাহাদিগের মনে উদয় হওয়ার 

পরিবর্তে প্রতিনিয়ত বিদ্বেভাবই জাগরিত হইতে থাকিবে । ফলে এই হইবে যে, 
অর্থবায়ে বিনয়ের অভাবে মাত্র বিদ্বেষভাজনই হইতে হইবে। পক্ষাস্তরে যদি 
বিনয়ের সহিত তাহার্দিগকে সাহায্য কর! যায়, তাহারা তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ 

থাকিবে । 

স্বাধীমতো 

ত্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে স্ৃত্যুকাল পর্যাস্ত 
হিন্দুরমণীর জীবন আলোচনা করিলে দেখা! যায়, তাহার! সর্ধ্বাবস্থাতেই পিতা, শ্বামী, 

সন্তানাদি ফোন না কোন পুরুষের অধীনে থাকেন। জাবন্টি সম্বন্ধে চিন্ত। করিলে 
পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্যে স্ত্রীজাতি যে পুরুষই অন্বর্তিনী থাকিবে, 
ইহাই যেন তগবদ্, অভিপ্রেত বলিয়! মনে হয়। সুতরাং পুরুষের বশবর্তী থাকা 

্ত্ীঞজাতির লঙ্জা ব! খ্বণার কথা নহে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও হ্ৃদয়ধান্ ব্যক্তি কখনই 
্ত্রাঙ্থাতিকে তাহাদের অধীন বলিয়া ম্বণার চক্ষে দেখেন না। হিন্দশান্ত্রমতে শ্বামীন্তরী 
যখন অভিন্নহ্বদয়, তখন স্বামীর মত, ম্বামীর ইচ্ছা, সে ত তাহারই মত, তাহারই ইচ্ছা । 
আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ; অশ্শিক্ষিত৷ ও দূর্বল! । তাহাদের পক্ষে 
স্বাধীনভাবে কোন কার্ধয করিতে গেলেই পদে পদে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। এরূপ 
অনেক দেখ! গিয়াছে-_সংসারজ্ঞানরহিত৷ অনেক রমণী স্বাধীনভাবে চলিতে গি! 
নিজের সর্ধবনাশ সাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকালের অবস্থা, 
তাহাতে স্ত্রীজাতির ম্বাধীনভাবে ভ্রমণাদিও নিরাপদ নহে। এতদেশীয় সমাজতন্ববিদ্ 
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ধনীধিগণ স্ত্রীজাতির উপযোগী যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই বিধিনিষেধগুলি 

মানিয়৷ চলিলে সংসারে সুখ, শাস্তি ও শৃহ্ধলা বিরাজ করিরে। ন্ুতরাং খাষি- 
ব্যবস্থিত নিয়মগুলি আমাদের অবনতমন্তকে পালন করাই কর্তবঘা। আমাদের 

মনে হয়-_সর্বববিষয়ে ব্বামীর মতানুসারিণী হওয়াই ' কুলবধূর ধর্শ। একমাত্র পাহগ্ 

ও হুর্নাতিপরায়ণ ব্যক্তির কবল হুইতে স্ত্রীধর্ম বা সতীত্ব-রক্ষার বিষয়ে স্ত্রীজাতি 
ত্বাধীন। 

ভভ্জ। 

চাণক্য পণ্ডিত বলেন-_“অনন্তষ্। ছিজা নষ্টাঃ সন্তষ্ট এব পািবাঃ । সলজ্জা 

গণিকা নষ্টা লজ্জাহীনাঃ কুলক্িয়ঃ।* অর্থাৎ সন্তোষহীন ব্রাঙ্ষণ, সন্তষ্ট রাজা, সলজ্জা 
বারবনিতা ও লঙ্জাহীনা কুলবধূর ধ্বংস অবস্থভাবী। লজ্জাই স্ত্রীজাতির রক্ষাকবচ। 

ইহা স্ত্রীজনে'চিত সমুদয় গুণকে বর্মের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । লজ্জা আছে 

বলিয়াই আজও অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। লজ্জার ভয়েই স্ত্রী-পুরুষ 
বহু অকাধ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। লজ্জ্রাহীনা স্ত্রীলোক সমাজের কলঙ্কম্বরূপ। 

কবিগণ স্ত্রীজাতিকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়৷ থাকেন। পরপুরুষ দর্শনে 

লজ্জাবতী লতার ন্তায় সঙ্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধন্ম। 

আজকাল অনেক বিষিয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে । ঘোমটা লঙ্জ! নিবারণের 
একটা বাহ্ আচ্ছাদন । ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে । সাধারণতঃ দেখা 

যায়, পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের! পুক্রুষ দেখিলেই ঘোমটা দেন, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা! যায়, 
তাহারা একবার পুক্রষকে ভাল করিয়া দেখিয়াই ঘোমটাটা দেন। আমাদের মতে 
যেখানে পুরুষের আগমনের সম্ভাবনা! আছে, পূর্ব্ব হইতেই সেখানে ঘোমটা দেওয়া ভাল। 
অনেক স্থানে বিবাহবাসরে কুলবধূর! হান্তকৌতুক করিয়া থাকেন । ক্ষেত্রবিশেষে তাহা 
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এরূপ অঙ্গীল ও কুরুচিপূর্ণ হয় ঘে, তাহা ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য । এ প্রথার আশ 
উচ্ছে একাস্ত প্রম়োজন। বর যত আত্মীয়ই হউক না কেন, সে-ত নবাগত পরপুক্ুষ 
বটে।. কোন্ যুক্তিতে তাহার লম্মথে অঙ্গীল রহস্যালাপ সঙ্গত, হইতে পারে? 
ত্বামীর সাক্ষাতেও যে ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ আসে, অপরের সাক্ষাতে কিরূপে তাহা 
কর] যায়? সম্বন্ধে যেই হউক, স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত কোনরূপ 
রহম্যালাপ কুলবধৃদিগের কর্তব্য নহে। 

ভম্নীপতি, নন্দাই প্রভৃতিকে লইয়।৷ কোন কোন অঞ্চলে উক্ত প্রকার পরিহাসাি 
প্রচলিত প্রথার মধ্যে ধীড়াইয়াছে। কিন্তু কি স্ুজ্জে বা কোন্ যুক্তিতে যে এরপ প্রথা 
প্রচলিত হইল ভাবিয়া পাওয়া ধায় মা। এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষা রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপরের সাক্ষাতে দ্বামীর সহিত 
হাস্তাপরিহাস৪ লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ। বিলানিতাপূর্ণ বেশভৃষা জজ্জাহীনতার 
রূপান্তর । লঙ্জাবতীরা কখনও ম্বামীর সম্মুখে অসঙ্গত লজ্জাহীনতার পরিচয় 
দিবেন না। উচ্চ ভাষণ, উচ্চ হান্ঠ, চঞ্চল গমন, প্রভৃতি লজ্জাহীনতার লক্ষণ। 

্তরজাতির শঙ্জনে, ভোজনে, কথনে ও আচরণে সর্বদা সংযত থাকাই বর্তব্য। 

সন্ডুততে। 

অকপটে নিজের মনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সরলতা । মুখে 
একভাব, মনে একভাব ও বাক্যে একভাব, কিন্তু কাধ্যে অগ্যরূপ আচরণ করার নাম 

কুটিলতা। যাহার মন সর্বদা সংচিন্তায় মগ্র, নিত্য আনন্দময়, সরলতা তাহার মুখে 
দ্বতঃই ফুটিয়া উঠে। কোন গহ্িত-কাধ্য গোপন করিতে হুইলে প্রবঞ্চনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেই হয়। যে জীবনে কোন মন্দ কাধ্য করে না, তাহার সে পথ অবলম্বন 

করিবার আবশ্তক হয় না। স্থতরাং সরলতাসম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে হীন বা 
নিন্দনীয় কাধ্য করিতে বিরত হইবে, নচেৎ সরলতা লাভ অসম্ভব । সমাজে এক- 
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জাতীয়া অতি হীন কুটিলশ্বভাবা রমণী আছেন, ধাহারা সরলতার ভান দেখাইয়া! 
পরের মনে অবথা ব্যথা দিয়া থাকেন। তীহারা বুঝেন লব, অথচ বলিবার সময়ে 
এমন ভাব দেখান, যেন না বুঝিদ্বাই সরলভাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তরিক 

উদ্দেস্ট--তীহার মন্মঘাতী কথায় অন্তে অন্তরে দগ্ধ হউক। কুটিলতা অপেক্ষা সেই 
সরলতার ভান বড় সাংঘাতিক। সরলতা বিশ্বাসের ভিত্তিম্বপ। যদি কাহারও 

সরলতায় কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সমুদয় কাধ্য, সকল বাক্যই, নিঃসন্দেহে সে 

বিশ্বাম করে। সংসারের লোক যতই চতুর হউক না কেন, একদিন না একদিন 

তাহার চাতুরী ধরা পড়েই। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক চতুরত! 
ও কুটিলতা তাহার পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে না। ফলে 

এই হয়, যদি কোন বিষয় তিনি আস্তরিকতার সহিতও সম্পন্ন করেন সে বিষয়ও লোক 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে । অনেক সময় দেখ! গিয়াছে, সামান্য বিষয়ে কুটিলতার 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে চিরদিনের জন্ত স্বামীর নিকট সন্দেহ ও ঘ্বণার পাত্রী হইয়া 
জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। স্বামীর মনে সহজেই ধারণ! হয় যে, সামান্য বিষয়ে 
যে এরূপ ছলনা! করিতে পারে, গুরুতর বিষয়েও ঘষে সে একদিন ছলনা করিতে 

পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সংসারে, বিশেষতঃ নারীক্গীবনে সন্দেহ বড় 

দোষের, বড় ভয়ের কারণ। তিলেকের সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময়ে একটী 
জীবন কাটিয়া যায়। মাহুষমাত্রের ভুল-ভ্রাস্তি, দোষ-ক্রটি হইয়া থাকে । উপস্থিত 
তিরস্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কপটতা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। সরল চিত্তে আপনার ভূল বা ক্রটি, স্বামী বা পরিজনসমক্ষে প্রকাশ করাই 
শ্রেয়স্কর। কুটিল ব্যবহারে সন্দেহ উৎপাদন করাইয়া! ষে নিজেই জন্মের মত দুঃখ- 

ভাগিনী হন, তাহা নহে; যাহার মনে সে সম্দেই উপস্থিত হয়, তাহার জীবনকেও 
বিষময় করিয়া! তোলা হয়। কার্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায় সর্বাস্ত:করণে যাহাতে পূর্ণ 
সরলতা থাকে, সর্বপ্রধত্ধে সে বিষয়ে যত্বুবতী হইতে হইবে। সত্য, সরলতা সহচর 
ও আশ্রয়। সুতরাং জীবনের সমুদয় আচরণ সত্যপূর্ণ হওয়া চাই। 

'অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়--আজ্রকাল বুদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতা আখ্যা 
দিয়া থাকেন। সরল হইতে হইলে বুদ্ধিহীন হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। 
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সরল হইতে হইলে যে সংসারের সকল সমস্তা, সকল রহস্তই, সকল গোপনীয় বিষয়ই, 

অকপটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। 

সংসারধর্ম করিতে গেলে অনেক বিষয় অনেক সময়ে গোপন রাখা আবস্তক হদ। 

সকল বিষয়ই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে কার্ধ্যসিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। 

হতরাং খনগ্প্তি' অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্য গোপন, সংসারজীবনে একটা সাধনীয় 

বিষয় । সরলতা অবলম্বন করিতে হইবে বিয়! উক্ত বিবয়ে লক্ষ্যহীন৷ হইলে চলিবে 

না। বিশেষতঃ অনেকেই বিশ্বাস করিয়া তীহার মন্রে কথা তোমার কাছে ব্যক্ত 

করিতে পারেন, সরলতার দোহাই দিয়! তুমি যদি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ 

কর, তাহাতে. প্রকারান্তরে উক্ত ব্যক্তির সর্বনাশ সাধন কর! হইবে । গোপনীয় বিষ 

যদি ম্বপ্য হয়, তুমি তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। আর এক কথা, সংসার শঠ 

ও প্রবঞ্চকে পূর্ণ। স্থৃতরাং তোমার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তোমার অনিষ্ট 

করিতে না পারে, সে বিষয়েও তোমাকে তুল্যরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কাজেই 

সরলচিত্ব হইতে গেলে বুদ্ধিহীন্তার পরিবর্তে সুচতুরা ও তীক্ষিবুদ্ধিস্পন্ন। হইতে 
হইবে । নতুব! অনেক বিপদের সম্তাবনা। 

গাষ্ভীর্যয 

অনেক সংসারে দেখা যায়_-এমন এক একটা কর্ত! বা গৃহিণী আছেন যাহাকে 

দেখিবামাজ্র বাড়ীশ্ুদ্ধ লোক এমন কি পাড়ার বা গ্রামস্থ অনেক লোক ত্রস্ত হইয়া 

পড়ে। তীঁহার কাছে মাথা যেন আপনিই নত হইয়া! পড়ে। অথচ তাহাকে 

কখনও কাহাকেও তাড়না বা পীড়ন করিতে দেখা যায় না। আবার এমনও হয়ঃ 

হয়ত তীহার অসাক্ষাতে অনেকেই তাহার প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্ত 

সেই ক্ষেক&রে ভিনি তাহার সদাপ্রফুলপ মুত্তি লইয়া যেমনই উপস্থিত হন, অমনি সকলে 
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গলিয়া যায়। কেন এমন হয়? আমাদের আলোচ্য বিষয় গাভী্ধ্) বা 'রাশ” যে 
ইহার একমাঝআ কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশিষ্ট গুণ থাকিলে এ সম্মান লাভ করা যায়। 

গভীর প্রকৃতির লোকের চরিআ্জ আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার! দ্বভাবতঃ 
বিশেষ ধের্ধ্যশীল। আঁপদ্-বিপদে, সম্পদ-উৎলবে, অথবা কলহ-বিবাদে ইহারা অন্যায় 

বিচার করেন না, ব| অযৌক্তিক কথা বলেন না। ইহারা স্বপ্নভাষী ও মিষ্টভাষী। 
সাধারণের সভায় কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না বা 

কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন না। যখন ইহাদের কোন বিষয়ে 
মতামত প্রকাশ বা মীমাংসার আবশ্বক হয়, তখন ইহারা ম্বভাবস্থলভ মিষ্ট কথায় ও 
ধীরভাবে সকঙ্গ বিষয়ের এরূপ মীমাংস! করেন যে, বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষই অসম্ধষ্ 
হন না। ইহারা কষ্টসহিফু। অন্তের বিপদে বা উৎসবে আপনাদের দৈহিক স্থথ 

তুচ্ছ করিয়। প্রাণপণ যত্বে ও গ্রসন্প মনে তাহার কাধ্যোন্ধার করিয়া থাকেন। ইহারা 
ত্বভাবতঃ দ্েহলীল। ইহাদের মিষ্ট বাক্য শোকে সাত্তনা দিতে, বিপদে উৎসাহ দিতে 
সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহার! অতি সহজেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন এবং লোকের মন 
বুঝিয়! তাম্থর্ূপ ব্যবহারেই তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। আপনাদের সুখ- 
এশ্বরধ্য বা অভাব-অভিযোগের বিষয় কদাপি আলোচন! করেন না। কেহ তাহাদের 

কাছে যাইলে তাহার সর্ববাজীণ কুশন পুঞ্খাুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাস করেন এবং তাহার 
ছুঃখের বিষয়গুলিতে সহান্গভূতি ও সখের বিষয়গুলিতে আনন্দ প্রকাঁশ করেন। বড় 

গাছ যেমন বড় ঝড় সয়, তেমনি ইহারা সংসার-অরণ্যে বনস্পতিরূপে 'ছুঃখ-শোকের 
অনেক আঘাত নীরবে সহা করেন। গ্াভীর্্যপূর্ণ গৃহিণীর গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ 
করিলাম । সংসারকে সখের ও শান্তির স্থল করিতে হুইলে এসব গুণের অধিকারিণী 

না হইলে চলিবে কেন 1 আমরা আশা! করি, সংসারজ'বনের আরম হুইতে প্রত্যেক 
পুরমহিল। উক্ত গুণে গুণবতী হইতে প্রাণপণে চেষ্টা! করিবেন । 

ণ 
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রোগ যেমন স্বভাবতঃ সারিবার মুখে না আসিলে কেবলমাঞ্জ ওঁধধ প্রয়োগে 

কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিনা ওধধে সারিতে দেখা যায়, 
মান্ছষেরও আত্ম-সম্তোষ বা মনের স্থুখ -আপনা হইতে লাভ না করিলে কেবলমাত্র 

উপাদানসংগ্রহে বা ভোগ্যবস্তনাভে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্ম-সস্তোষশীল 
ব্যক্তির মনের সুখ সহশ্ম অভাবের ভিতরও সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে । এই 

পৃথিবীতে কামনারও শেষ নাই, বাসনারও শেষ নাই। যিনি যত ভোগ্যবস্ত পাইবেন 

তাহাতে তাহার তৃপ্তি না হুইয়া বরং আকাঙ্ষার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজমহিষীকে ও 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, গুনিবে তাহার সেই অতুপ এহ্বর্যেও তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভোগ্যবস্তলাভেই কোনক্রমে মনের স্থখলাভ হইতে পারে 
না। এশ্বধ্য সম্পদ্লাভে প্রায় সকল লোকেরই আকাঙজ্্ষ। দেখা যায়, তাই বলিয়া 

উহাই জীবনের প্রকৃত সুখলাভ্ের পন্থা নহে ; ওটা আমাদের মনের বিকার মান্র । 

তোমার স্বামী এক শত টাকা উপাঙ্জন করেন, তুমি তাহাতে সুখী হইতে 
পারিতেছ না; ভাবিতেছ, পাঁচ শত টাক। উপাঞ্জন করিলে তোমার স্থথ হয়। কিন্তু 

পাচ শত টাকা উপাজ্জনশীল স্বামীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করিয়া দেখ, তিনিও তাহাতে 

স্থধী হইতে পারিতেছেন না; তিনি হাজার টাকার জন্ত লালায়িত। আবার দরিদ্রের 

গৃহিণী তোমার খ্রশ্বর্ধ্যের ঈধ্যা করিতেছেন। জগতে এই ভাব বরাবর চলিয়া 
আমিতেছে। কোন দিন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, এরূপ বোধ হয় না। খাওয়া 

বল, পরা বল, অলঙ্কার বল, অট্টালিকা বল, সকলই ত বাঁচার জন্য কিন্তু ভোগ- 

বিলাসের জন্য ত বাচা নহে, জীবনের উদ্দেশ্ট তাহ। ময়। জীবন্ধারণ করিতে গেলে 

যাহা একাস্ত দরকার, তাহা পাঁইলেই যথেষ্ট হইল মনে করা উচিত । কারণ, আমরা 
স্পষ্ট দেখিতেছি, শাক-ভাঁত খাইয়া দরিদ্রের! বাচে, আবার পোলাও-কালিয়। খাইয়াও 
বড়লোকের! বাচে। তাহাতে ছুঃখ বা কষ্ট কর! আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। উহাতে 

শু 
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কিছুই আসে যায় না। বরং রশ্বরধ্য বেশী হইলে লোক সাধারণতঃ তাহাতে উন্মত্ত 

হইয়া পড়ে; তাহাতে তাহার ক্ষতি বৈ লাঁভ হয় না। 

জগতে বিষ্যায়, গৌরবে ও মহিমায় ধাহার! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের 

মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্রের সন্তান। অর্থহীনতা বা অভাব তীহাদের উন্নতির কিছুই 
ক্ষতি করিতে পারে নাই; বরং তাহাদের মানুষ হইবার পক্ষে সহায়তাই করিয়াছে । 
মেহময় ভগবান্ সমদর্শা, তিনি তাহার করুণা সকল সন্তানের উপর তুল্যরূপে 
বন্টন করিয়া দিয়াছেন এবং দেহ ধারণ করিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইতে 

কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। 
উদ্াহরণত্বরূপ একটী কথা বলিতেছি-_বাতাস আমাদের প্রাণস্বরূপ 7; তাহা 

আমরা সকলে তুল্যরূপেই পাই। বর্তমান যুগে ইলেকটিক ফ্যানের হাওয়৷ না পাইলে 
আমাদের মন খু'তখু'ত করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি ভগবৎপ্রদত্ত বাম অপেক্ষা 
সে কি বেশী তৃপ্তিকর? নির্মল জল অভাবে আমর! কয় দ্রিন বাচিতে পারি? শত 
সহল্র শ্রোতন্থিনীর সথপেয় ক্ষীরধারা কি 'আমাদের সকলের তুল্য ভোগ্য নহে? কল 

বা ফোয়ারার জল কি এতই মিষ্ট? দেহধারণ করিতে হইলে আহার্যের প্রয়োজন 

সন্দেহ নাই: ক্ষীর, সর, নবনী-ভোগে ধনীরা ষে সখ লাভ করেন, শাক-ভাত খাইয়া 

দরিদ্রের সে তৃপ্তি হয় না কি? দরিদ্রের দেহ কি সুস্থ থাকে না? নিন! দেহধারণের 

জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে স্থখ হইতে ভগবান্ ত কোন দরিদ্রকে বঞ্চিত করেন 

নাই। বরং আত্ম-সস্তোষশীল এশ্বরধযচিস্তাহীন দরিদ্রেরাই সে তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায 
উপভোগ করে। 

অর্থহীনতা ও অর্থপ্রাচূর্ধ্যের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য 

দেখিতে পাই না। কোন অর্থবান্ ব্যক্তি কি জগত্রে রোগ, শোক, জরা, বার্ধক্য ও 

মৃত্যুর হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন? এ যঙ্রণা দরিদ্রেরও যেমন 

ধনীরও তেমন। তবে আমরা যে “হাউ-মাউ” করি, সেটা মোহ ও আমাদের মনের ভুল । 

জটাবন্কলধারী আর্ধ্যখধি এবং ভূষণহীনা আধ্যরমণীগণের শ্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূল- 
'আহারে, কুটারবাসে বা পত্্রশষ্যায় শয়নে মনের শখের বা মন্ধয্যত্বলাভের বিন্দুমাত্র 
ব্যাঘাত ঘটে নাই । আধ্যযুগ ছাড়িয়! দিলেও, এই সেদিনের কথা, নিষ্ঠাবান্ পরমপপ্ডিত 

ণ৪ 
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বুনে! রামনাথ তাহার পুণ্যবতী পত্বীর প্রদত্ত তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া আনন্দে 

বলিয়াছিলেন, “যাহার বাড়ীতে এমন অস্ত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন স্থপাচিকা, 

তাহার বাড়ীতে খাছ্যের অভাব আবার কিরূপে হইতে পারে?” মহারাজ! কৃষ্চন্্ 

তাহার গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী ভূমি দান করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাহাকে সভায় 

লইয়া! যান, কিন্তু স্বভাবসন্তষ্ট সদানন্দ মহাপুরুষ কোন সাংসারিক অভাবই জাপন 

করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবঙমাজ্জ জীবের আত্যন্তিক দুঃখের বিষয় লইয়াই 
আলোচনা করিতে লাগিলেন । | 

হ্থথ বা আনন্দ লোকের মনে, ভ্রব্যে নহে। যদি দ্রব্যে হইত, তাহা হইলে 

সকলেই একই জিনিষ ব1 একপ্রকার জিনিষই ভালবাসিত। তুমি পিয়াজের গন্ধে 

অস্থির হইয়া পড়, আর একজন আনন্দে তাহা আহার করে। লৌন্বর্জ্ঞানী তুমি যে 

সুন্দর পুষ্প সাদরে সোহাগের সহিত বক্ষে ধারণ কর, শস্তকামী কৃষক অনায়াসে তাহার 

ক্ষেত্র হইতে সেই পুষ্পবৃক্ষকে আব্জনার ন্যায় উৎপাটন করে। এখন ভাবিয়৷ দেখ 

দেখি সৌন্দর্য সেই পুণ্পে না তোমার মনে? সুতরাং যাহা কিছু স্থখ এবং যাহা কিছু 

দুঃখ সবই আমাদের নিজেদের মনের ধর্ম। আমর! ইচ্ছা করিলেই সখী হইতে পারি, 

আবার ইচ্ছান্ুসারেই দুঃখের ভাগী হই। জগতে মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে 

যাহা হইবার তাহা হইবেই, তৃমি আমি কেহই তাহা রোধ করিতে পারিব না। 

তাহাতে অসন্ধ্ট বা রুষ্ট হইয়া 'গেলুখ-গেছি” বলিয়া আমরা দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি 
করিয়া থাকি । 

একভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্ররুতপক্ষে সকলেই সমান স্থখ-ছুঃখভাগী। 

রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিজ্রে কিছুমাত্র প্রতেদ নাই। এ জগতে যদি একজন রাজা 

থাকে ত সকলেই রাজ, আর একজন দরিদ্র থাকিলে সকলেই দরিদ্র । কথাটা একটু 

ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল! দরকার; মনে কর একজন রাজা, এখন দেখ তীহার 

রাঁজশক্তি ও এশ্বর্ধ্য কি কি? প্রথমতঃ, রাজ্জার অনেক প্রঙ্গা! আছে, অনেক কল্যাণ- 

কামী ব্যক্তিৎ আছেন; তিনি জ্বাধীন, তীহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মত পালন 

করে, তিনি বরেণ্য, সকল তাহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে » মোটামুটি এই লইয়াই তিনি 

রাজ! ; এবং সেই সম্মানে সম্মানিত স্বামীর স্ত্রী রাজমহিষী আখ্যা পাইয়া থাকেন । 

৭৫ 
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এখন একজন তোমার বা আমার মত সাধারণ লোক লইয়৷ আলোচন। কর। 

দেখা যাক সাধারণ রাজারাণীর যে ষে সম্পদ, যে যে শক্তি আছে, তোমার আমার 

মত গৃহস্থ রাজারানীর সেই সেই সম্পদ, সেই সেই শক্তি আছে কি না। পূর্বোক্ত 

রাজা বা রাজমহিষীর লক্ষ বা কোটি প্রজ্ঞা বা প্রতিপাল্য ; তোমার বা! আমার না৷ হয় 

ছু'টী কি পাচটী। তিনি যেমন প্রজাদের দগ্ডমুণ্ডের কর্তা, তুমি বা আমি কি 

আমাদের ক্ষুত্র সংসারের একমাত্র হর্ভা-কর্ত। নহি? একজনও কি আমাদের 

মুখাপেক্ষী নাই। রাজার সহন্র দাসদাসী সেবারত; তোমার আমার কি একটাও 

ন্রেহপুত্তলিকা পুত্র-কন্যা, ভ্রাত-ভগিনী আন্তরিক ধত্বে সেবা করে না? রাঁজার 

কল্যাণকামনায় লক্ষ প্রজা মঙ্গল উৎসব করে সত্য, কিস্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার 

দরিদ্র স্বামী জীবিকাঙ্জখনে যখন বিপদ্স্কুল পথে যান, তখন তুমি ও তোমার 

পরিবারস্থ প্রতিপাল্য সকলে আর্তন্বরে কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ কামন! কর 

কিনা? যদি ইন্দর-চন্ত্র-বাযু-বরুণ পাত হইয়! যায়, তোমার কি সেদিকে লক্ষ থাকে? 

একমাত্র সেই দরিদ্র হ্বামীর মঙ্গল-তাহার সর্বাগীণ কুশল, তাহার নিরাপদে গৃহে 

প্রত্যাবর্তন-_ভোমার কি তখন একমাত্র কাম হইয়া উঠে না? জগতে এমন কি 

কেহ আছে, যাহার জন্ত তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিক চঞ্চল হয়? রাজারাণী 

তাহাদের রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন সত্য, তুমি বা আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে 

র্ণকুটার মধো পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করি না? চিরছুঃখপীড়িতা কাজালিনী 

জননীর প্রাণপুঞ্তলি পুত্রের প্রতি যে স্বর্গীয় মহ, অমৃতময় টান, এই্বব্যের প্রভাবে, 

শির শাসনে রাজ কি প্রজার নিকট তদপেক্ষা অধিক ন্মেহভাজন হইতে সমর্থ হন? 

স্থতরাং এ কথ আমরা স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, নিজের গৃহে ত্বজনমধ্যে সকলেই 

সমান রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন। 

আমাদের সাধারণ মন:£কষ্ট যে ঈর্ধ্যাসভূত ও মানসিক ছূর্বরলভার পরিচায়ক, আর 

ছুই-একটা কথ! বলিয়া তাহ! বুঝাইবার চেষ্ট/! করিব। তোমার সন্তান যদি কুৎ্নিত হয়, 

টৈ তাহাকে ফেলি! অন্যের বূপবান্ শিশুকে কোলে লইয়! তুল্যন্সেহে ত আদর করিতে 

পার না। তবে কেন পরের মূল্যবান্ হ্বর্ণবল দেখিয়া আপনার দরিত্র শ্ামিপ্রদত 

শাখানিন্দুরে সস্তোষ লাভ করিতে পারিবে না? নিজের কৃষ্বর্ণ কুৎসিৎ অঙ্গুলিতে 
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অঙ্গুরীয় ধারণ ন! করিয়া! অন্তের সথগঠিত সুঠাম অন্কুলিতে পরাইবার জন্ত ত পাগল হও 

না! তবে কেন পরের স্থুধাধবল অট্রালিকা দেখিয়৷ নিজের পর্ণকুটীর পানে দৃিপাত 
করিতে তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? ভগবান্ দয়া করিয়া তোমাকে যাহা দিয়াছেন, 
সেই তোমার স্থুখের, সে-ই তোমার আদরের । পরের স্থখ, পরের এইবরধ্য দেখিয়া 
নিজের প্রাণকে অস্থির করিও ন1। সৌন্দর্য্যের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন; সে 
সৌন্দরধ্য-লাভের জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইতে পারে; কিন্তু তোমার শুধু সেই 
সৌন্দর্্য-লাঁভই উদ্দেস্ত হইলে, তুমিও অকেশে কাননন্থলত সুন্দর কুন্থমে তোমার দেহ 
আবৃত করিতে পার। বল দেখি একটা ফুলের যে ম্বভাবসৌন্দধ্য, সহম্্ শিল্পী লক্ষ 
মুদ্রা ব্যয়ে কি সে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে? একটী সম্ভ:প্রন্ষুটিত পুষ্পমালা 
বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশকে ঘষে শোভায় শোভিত করে, জগতে কোন মূল্যবান অলঙ্কার 
কি তাহা করিতে সমর্থ হয়? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অলঙ্কার আমাদের 

সৌন্দর্ধ্যবৃদ্ধির জন্য নহে, উহা আমাদের এশ্বর্ধ্যগর্ধ্বের জন্য । এই এষ্ব্ধ্যগর্র্ব সাধারণতঃ 

পরশ্ীকাতরতা হইতে উৎপন্ন হয়। সংসারধশ্ম পালন করা তোমার নারীজীবনের 
লক্ষ্য, তাহার সম্পাদনেই তোমার তৃপ্চি। ভোগবিলাস ত তোমার জীবনের 

ব্রত নহে। 
দাঁরিত্র্যপীড়িত দেশে শত অভাবের মধ্যে আমাদের সংসারযাক্র! নির্বাহ করিতে 

হইবে। হিংসা-প্রণোদিত হইয়। সকল বিষয়ের অসন্তোষ সি করিয়া সংসার-জীবনকে 

বিষময় করিয়া তোলা আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্য নহে। তোমরা ইচ্ছ। করিলে আত্ম-সন্তোষ 

দ্বারা গৃহের শত অভাব, সহস্র অনটনকে আত্মতৃপ্থির অম্ৃতধারায় মধুময় করিমা 

তুলিতে পার; নিজেরাও চিরস্থথিনী ও ধন্য হইতে পার, তোমাদের স্বামী এবং 
পরিজনবর্গও পরনানন্দে কালযাপন করিতে পারেন। 
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মণি, মুক্তা, হীরক, প্রবাল, প্রভৃতি রত্ব; হ্র্ণ-রৌপ্োর পাত্র ও অলঙ্কার, কাংস্ত, 
তাত, ও পিত্তলাদির অরব্যসমহ এবং বসন-ভূষণাদি পদার্থ-সমুদয় অর্থসম্পদ্রূপে 
পরিগণিত। এই অর্থসম্পদ্ সকল গৃহস্থেরই অল্প-বিস্তর কিছু না কিছু আছে। কিন্ত 
উহার যথাযথ ব্যবহার না জানায় অনেকে দুর্দিশাগ্রন্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। 
উহার রক্ষা এৰং নিয়মিত ব্যবহার দ্বারা যেন স্থখশাস্তি পাওয়া যায়, তেমনই 

অথ! ব্যবহারে দারিদ্র্য এবং বিপদকে ডাকিয়া আন! হয়, স্থতরাং অর্থ-ব্যবহারনীতি 

শিক্ষা করা সকলেরই প্রয়োজন । সংসারে সকলেই সমান অর্থ উপার্জনক্ষম হইতে 

পারে না; এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই ত্ব ত্ব অবস্থায় সন্তষ্ট থাকিয়া মিতব্যয়িতা দ্বারা 
ংসার পরিচালনা করা উচিত। লক্ষপতি হইলেও অমিতবায়ী ব্যক্তিকে পরিণামে 

অবশ্যই দুঃখভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা আমাদের মাতৃস্থানীয়া 

গৃহলক্মীগণেরই বিশেষরূপে অবহিত হওয়া কর্তৃব্য। তাহার! ষদি মিতব্যয়িতা-সহকারে 
উহার পরিচালনা না করেন, তবে সে সংসার কখনই সুখের হইতে পারে না। 

অনেক সংসারে এরূপ দেখা যায় যে, পয়সার অভাবে হয়ত ছেলেরা পড়িবার বই 

যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে না|! পারায় পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, অথচ এ দিকে 

আলতা চিরুণী, পমেটম. প্রভৃতির প্রসাধন ভ্রবা, সাবান ও এসেন্স প্রভৃতি বিলাসিতার 
উপকরণের কোন বিছুরই অভাব ঘটে না, বরঞ্চ একপ্রকার নিঃশেষ হইতে ন। 

হইতেই অন্ত প্রকার আমদানী হয়। এইরূপ অর্থের অপব্যবহারের ফলে দুঃসময়ে বা 
বিপদ্-আপদে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহস্থকে খণগ্রস্ত হইতে হয়। কোন 

কোন ক্ষেত্রে অনীবস্থাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রাচূর্যা এত অধিক যে, প্রলুব্ধ দথ্য- 

তম্কর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়৷ গৃহস্থকে সর্বস্থাস্ত হইতে হয়, এমন কি প্রাণরক্ষাও ছূর্ঘট 
হইয়া পড়ে। জননীগণ হহা বুঝেন না যে, সময়ে অর্থনঞ্চয় ন| করায় প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয় পুত্র-কন্তার রোগাদিতে নুচিকিৎসার অভাবে অকালে তাহাদিগকে হারাইতে 
হয়। মধ্যবিত্বের সংসারে এইরূপ ঘটনা! বিরল নহে। গৃহিণীকে সর্বদাই মনে 
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রাখিতে হইবে যে, ম্বামি-পুত্রের উপার্জনশক্তি চিরদিন সমান থাকিবে না। 
উপার্জনের অনুপাতে সাংসারিক অবশ্তকর্তব্য ব্যয় নির্বাহ করিয়! ছুইসময়ের অন্ত 

যথাসাধা সঞ্চয় কর! প্রত্যেকেরই কর্তবা। মিতব্যয় করিতে হইবে বলিয়া একেবারে 

কুপণতাও ভাল নহে। অমিতব্যয়িতা এবং কৃপণতা তুল্যর্ূপেই দোযাবহ। শাস্ত্রের 
উপদেশ এই য়ে, “উপাঙ্জিত অর্থের অর্ধেক নিজের এবং পোস্যবর্গের প্রতিপালনার্থ 

ব্যয় করিবে, চারিভাগের একভাগ দানাদি সৎকার্যে নিয়োগ করিবে এবং অবশিষ্ট 

এক-চতুর্থাংশ ছুঃসময়ের জন্য সঞ্চয় করিবে ।* শাস্ত্রের এই নির্দেশ ও মত স্ুচিস্তিত। 
আমারা যদি এই ম্তান্ুবর্থী হইয়। চলি, তবে আমাদিগকে বিপন্ধ হইতে হইবে না) 
ইহা স্থনিশ্চিত। আমার্দের মাতৃত্থানীয়া গৃহিণীগণ এই শান্স-নির্দি্ট পথে সংসার 
পরিচালন করিলে তাহাদের সংসারে অভাবজনিত দুঃখের লেশমাত্রও থাকিবে ন 

ইহাতে সন্দেহ নাই। 

আমোদশ্প্রমোছ 

কর্ধকলাস্ত সংসারে মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান আবশ্তক । আমোদ- 
প্রমোদের উদ্দেশ্ত-_আনন্দলাভ । ভগবান্ স্বয়ং আনন্দময় বলিয়া তাহার সম্ভানকুলও 

আনন্দ পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে ; ইহা! অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই আনন্দ 

লাভের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদ যাহাতে সর্বতোভাবে বিস্তদ্ধ হয়, ততপ্রতি 
সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যে আমোদ-প্রমোদ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র ভ্রাতা- 
ভগিনী একজ্র বসিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহাই বিশ্তুদ্ধ এবং বাঞ্ছনীয় । পূর্বে 
আমাদের দেশে কুস্তি, লাঠিখেলা, যাুক্রীড়া, তরজা, কবির গান প্রভৃতি নানাপ্রকার 

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ইহাঁতে শ্ত্রীশপুরুষ, বালক-বৃদ্ধ- 
নিরিবশেষে সকলেই যোগদান করিত এবং সমানভাবে আনন্দ উপ্োগ করিত। 

এতঘ্যতীত দোল, ছুর্গোৎ্সব প্রভৃতি গৃহ্থের অনুষ্ঠিত পৃজা-পার্ধধণাদি উৎসবেও 
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আপামর সকলেই যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইত। এই সমত্ত উৎসবের 
মধ্যে যাত্রা হইত; যাত্রায় সঙ্গীত ও গান উভয়ের ব্যবস্থা থাকায় উহা! অধিকতর 

আনন্ববর্ধন করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্তিত করিত। প্রস্ত এই সমস্ত আমোদ- 
প্রমোদের মধ্যে শিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট ছিল। অধুনা বিকৃত শিক্ষার ফলে রুচি- 
বৈচিত্্াহেতু পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ নির্ববাসিতগ্রায়। ছুই-এক স্থলে কচিৎ 
ইহা দ্রেখা যাইলেও তাহাও অতি সঙ্বীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ; যাত্রার স্থান থিয়েটার- 
বায়স্কোপ অধিকার করিয়াছে। এখন আমর! রাজি জাগরণ করিরা কষ্টোপাজ্জিত 
অর্থের বিনিময়ে থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশায় অত্যন্ত হইতেছি। পূর্বে পৌরাণিক 
প্রসঙ্গপূর্ণ যাত্রা দেখিয়া পাপে ভীতি এবং ধর্মে আসক্তি জন্মিত; বর্তমান থিয়েটার- 
বায়স্কোপের কলুষিত চত্রদর্শনে অসংযমের মাত্র! বদ্ধিত হ্ইয়! থাকে । আমরা 
অমৃতভ্রমে স্বয়ং হলাহল পান করিতেছি । ইহা, অপেক্ষা মুর্খতার পরিচায়ক আর 
কি হইতে পারে? আক্রকাল ছুটির দিনে থিয়েটার-বায়স্কোপ গৃহের সম্মুখের পথ 
দর্শনার্থী নরনারীগণের দ্বারা এমন অবরুদ্ধ হয় যে, সময়ে সময়ে এ পথ অতিক্রম 
করা ছুর্ঘট হুইয়৷ পড়ে। অনেক কলুধিতচিত্ত পুরুষ স্ত্রী-পরিচয় দিয় বারবনিতাকে 
সঙ্গে লইয়; এই সব আমোদের জন্ত উপস্থৃত হয়। এজন্য এই সব স্থানে যত কম 
যাওয়৷ যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। সঙ্গীতাদির দ্বারা আনন্দ উপভোগ 
করিতে হইলে নিজ গৃহে পুত্র-কন্তাদিগকে লইয়া ধর্মমবিষয়ক সঙ্গীত চর্চা করাই উচিত। 
ইহাতে চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া অনির্ধবচনীয় শাস্তির উদয় হইবে । ফলতঃ, 
প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াকৌতুক, ধর্মবিষয়ক নঙ্গীত, পুজা-পার্ববণ, বিবাহ প্রতৃতিই 
বিস্তদ্ধ আমোদ-প্রমোদ। 



এন্ান্ন্বার্ভিত। 

হিন্দুর * সংসার-জীবনে যতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একান্নবর্তিত বা 
একপরিবারম্থ হইয়া জীবনযাপনস্প্রণালী যে কত শাস্তির বিষয় তাহা চিস্তা করিলে 
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়? ভ্রাতায় ভ্রাতায় একসঙ্গে, একযোগে, এক চিস্তা ও এক 
উদ্দেস্ত লইয়া সংসার করায় যে কত স্থখ, কত শাস্তি, কত স্থৃব্ধা ও কত তৃপ্তি তাহা 
ধাহার। উপভোগ করিয়াছেন, তাহার কখন পৃথক হইবার কল্পনাও মনে আনিতে 
পারেন না । অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যাবস্থা চলিয়া আসিতেছে । 
প্রাচীনকালে এমন কি এক গোত্রস্থ সকল জ্ঞাতি একসঙ্গে ও একান্নবর্তী হইয়া বাস 

করিতেন। ইহাতে যে কেবল আথিক স্থবিধা হয়, তাহা! নহে; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, 

আত্মীয়-স্বজনে যে মধুর ভাব, যে পবিজ্র প্রীতির সন্দ্ধ, তাহা! চিরদিন অক্ষ থাকে, 
এবং একই চিন্তা ও উদ্দেশ্তের বশবর্তী থাকায় ছেষ-হিংস! হৃদয়ে স্থান পাম না, 
পরমানন্দে সংসারযান্া নির্ব্বাহ হয়। 

ছুঃখের বিষয় আমরা! আজকাল পাশ্চাত্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া তাহাদিগের 

্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত স্ৃখসভ্তোগের পক্ষপাঁতিতা দেখিয়া আমাদের পূর্ববপ্রচলিত এই 
পবিজ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছি। আপনার স্থখ, আপনার সন্তানের 

স্বাচ্ছন্দ্য ও আপনার স্ত্রীর মনস্তঙি লইয়াই আমরা ব্যতিব্যস্ত হুইম্া! পড়িয়াছি। এই 
আপাতমধুর ক্ষণিক স্থখলাভের আশায় আমরা আমাদের স্থায়ী ব্যবস্থার উচ্ছেদ- 
সাধন করিতে বসিয়াছি। আমরা এমনি অন্ধ যে, একবার চিন্তা করিয়াও দেখি 

না, কি সামান্ত বস্তলাভের জন্য সংসার-জীবনের কি অমূল্য রত্ব বিসঞ্জন দিতেছি। 
আপনার ন্থখ আমাদের কাছে এত বড় হইয়া! উঠিয়াছে যে, আমরা! স্বচ্ছন্দ মাতা- 
পিতা, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-বন্ধু, জ্ঞাতি-কুটুত্ব, সকলের শ্রীতির বাধন হেলায় 
ছিন্্ করিতে কুষ্টিত হই না। শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণ দিয় ভালবাসিয়াছি, 
আহারে-বিহারে, ক্রীড়ায়-ক্রন্দনে, সথখে-ছুঃখে, আনন্দ-উৎ্সবে ঘষে আমার একমাজজ 
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প্রাণের সাথী ছিল, -আজ স্ববণ্য স্থার্থ ও অর্থের দাস হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে 
লজ্জিত হইতেছি না। শুধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হই ন7 ্বভাবতঃ ছিংসার বশবর্তী 
হইয়া স্থযোগ পাইলে অন্যের ছ্বারাও তাহার সর্বনাশ করিতে কুষ্ঠিত হই না। বিবাদ, 
মোকদ্দমা, অনিষ্টচিন্তা আমাদের নিত্য সাথী হুইয়া পড়িতেছে। এই একানবন্তিতার 

অভাবে ও পরম্পরের হিংসায়, পরস্পরের শ্রীতি দিন দিন লুগ্ত হইতে বদিয়াছে। 
আমাদের একপ আচরণ শুধু গ্রীতি নষ্ট করিয়াই জ্সাস্ত হয় নাই, সামাজিক চক্ষু জ্জাও 

দুর করিয়া দিয়াছে। যে আচরণ অগ্ভে করিতেও লজ্জিত হয়, আমরা অক্লেশে সে 
ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কঠিন হইয়। গিয়াছে যে, 
অতুল এই্বধ্যবান্ হইয়াও নিরয় সহোদরের সাহাষ্য করা দূরে থাকুক, তাহার মুখের 
গ্রাস কাড়িয়া লইতেও দ্বিধা বোধ করি না। এই জীবনসন্কটের দিনে এই একান্- 
বিতার উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়া: পড়িতেছে, 

তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বর্তমানে ধাহারা একত্রে আছেন, 

তাহাদিগের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে । একপরিবারস্থ হিন্দু পরিবারের 

সকল: :সম্পত্তি ও সকল বস্ততে সমান দাবী মহবিমনু- প্রবর্তিত হইলেও) আজট তাহা 

লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধাহারা এক সংসারে থাকেন, ত্বাহাদের মধ্যে প্রায়ই 

দেখিতে পাই, মা আহারই একস্থলে হ্ইয়। থাকে, আবার তাহার ভিত্রও কোন 

কোন স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অপর স্ুখ-্থাচ্ছন্দয সকলই স্বতন্্। উপার্জনক্ষম- 

কনিষ্ঠ, উপার্জনহীন জোষ্ঠের উপর কর্তৃত্ব করিতে কুষ্টিত নন; বধূদিগের মধোও 
ঠিক সেই আচরণ। একই সংসারে থাকিয়।৷ একজনের স্ত্রী অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, আর 
একজনের স্ত্রী জীর্ণবন্ত্রপরিহিতা। কি বিষময় দৃশ্ত! একজনের কন্যার বিবাহে 
দশ হাজার টাক! ব্যয় হইয়াছে, আর একজনের কন্থার বিবাহের জন্ত দুইশত টাকা 

সংগ্রহ হইতেছে না। একজনের পুভ্রগণ প্রেসিডেম্সি কলেজে পড়ে, আর একজনের 

পুত্রের পাঠশীলার বেতন ভুটিতেছে না। স্থৃতরাং এ প্রকার একত্র থাকায় 

পর্পরের কোন প্রীতির বাধনই থাকিতে পারে না। আমাদের মনে হয়-্পাখী 

উড়িতে ন! পারিয়া যেমন পোষ মানে, সেইরূপ উপার্জনহীন ব্যক্তিঃ বাধ্য হইয়া 
ধনবানের সহিভ মিলিত থাকেন। তাহাদের এরূপ মিলন স্থখের নহে। অল্লাভাবে 
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মৃত্যুর হত্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশীয় সাময়িক গ্রীতিবদ্ধন মাত্। কি কারণে 
দিন দিন এই উদার একারবর্তি-প্রথা হ্রাস পাইতেছে, তাহ! আমর! পর পরিচ্ছেদে 

কিঞিৎ আলোচন! করিব । 

গুহ-বিঘাচ 
নানা কারণে আমাদের ঘরের বউ-ঝির মন দিন দিন দুর্বল ও স্বার্থপর হইয়া 

পড়িতেছে। আবার আমরা অনেক সময়ে স্বার্থপর হইয়া তীহার্দিগকে সংশিক্ষা 

দিতে বিরত থাকি । এমনকি কখনও কখনও স্ত্রীর বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের 
অন্তায় আচরণের প্রশ্রয় দিয়াও থাকি। আমাদের দুর্বলতা, শিক্ষার অভাব 

প্রভৃতির স্থষোগ পাইয়া পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, ঘর-ভাঙ্জানীর দল তাহাদের ম্বণ্য 

উদ্দেস্ত সিদ্ধ করে। 

বেশ সুখে খচ্ছন্দে সংসার চলিতেছে, পাড়াদরদী আসিয়া কহিলেন--“আহা ! 

বউমা, অনিল আমার এত টাকা রোজগার করে, কিন্তু আজও তোমার গায়ে 
একখানাও গয়না উঠেনি ?” সরলা বধূ হাসিমুখে উত্তর করিলেন_-”"কেমন ক'রে 
হবে, ছোট খুড়ীম! সংসারে অনেক খরচ, তাই কুলাইয়া উঠা ভার।” “ওমা! 

তোর আর কিসের খরচ, তোর একটী ছেলে ও একটী মেয়ে বইতো নয়? আর 

সব টাঁকাগুলি ত ভূতভুজ্জি হচ্ছে। অনিল আমার একেলে ছেলের মত নয়, তাই 
সর্বন্থ দিয়ে ফকির হচ্ছে। কিন্তু বউমা, পরিণামের ভাবনা ত স্ভাবতে হয়। 

শতুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমারও পাঁচটি হ'তে চলল; তাদের মুখের দিকে চাওয়া 
ত দরকার। তার উপর লোকের সময়-অসময় আছে, শরীরের ভগ্গাভদ্র আছে, 

সব দিক ভেবেচিন্তে সংসার করুতে হয়। লোকে কথায় বলে-_-“পরের বিড়াল খায়, 

আর বন পানে চায়। যতই কর না কেন, অসময়ে কিন্তু কেউ থাকবে না। অনিল 
না হয় আমার বড় ভাল মানুষ, কিন্তু তুমি ত মা আমার ছেলেমান্থষটী নও? তুমিও 
কি ছাই কিছুই বুঝতে পারছ না? দেখ বউমা! তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই 
এ কথাগুলি বল্লুম, পরে বুঝতে পার্বে কিরণ বামনীই ঠিক কথা বলেছিল ।” 
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সরল! বধূর কাণে দরদী এই যে বিষ ঢালিয়া দিয়া গেল, কালে তাহা অস্কুরিত 
ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ সংসারটীকে শ্মশানে পরিণত করিল। প্রথমে জায় 

জায়, ক্রমে ননদিনী ও শীশুড়ীর সহিত খুটিনাটি আরম্ভ হইতে চলিল। চক্ষুলজ্জার 

খাতিরে সংসারে থাকিয়৷ সহসা পৃথক্ হওয়! অসম্ভব হইয়া পড়িলে কেহ কিছুদিনের 

জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, কেহ বা সে স্থানে অস্বাস্থ্যের অছিল! করিয়া শ্বামীর সহিত 
তীহার কর্মস্থলে বাসের বাবস্থা করিতে লাগিলেন। 

সংসারে ঝগড়া-বিধাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্ত কারণ হইতেই সুর হয়। 

আজ অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক . অমুকের বই ছিড়িয়। দিয়াছে) 
বালকের এক্প বালস্ুভ ব্যাপার লইয়া মায় মায় ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। আমরা 

দেখিয়াছি, ষে সময়ে উক্তরূপে ঝগড়। লয়। উভয় মাতা রণচণ্তী-মুত্তি ধারণ করিয়া 
থাকেন, ঠিক সেই সময়েই কলহ্পরায়ণ শিশু দুইটা গলা ধরাধরি করিয়া পরমানন্দে 

পুতুল খেলায় বিভোর । স্বতরাং ইহাকে ঝগড়া কিরূপে বলি? ইহা স্বার্থ ও 

শ্বাতশ্তরাজনিত পরম্পরের প্রতি হিংস! ছাড়া আর কিছুই নহে । 

, সকলে সাংসারিক কাজকম্ম কখনও সমানভাবে করিতে পারে না। কারণ, কেহ 

দুর্বল, কেহ বা সবল; কেহ বা কর্ম্মনিপুণ, কেহ বা কর্ণাকুশলভাহীন ; কাহারও বা 

পাঁচটা ছেলে মেয়ে, কাহারও বা একটা। স্থতরাং তুলা অংশে ব! তুল্যরূপে সকল 

কাধ্য কেমন করিয়। সম্ভব হয়? এক্ষেজে যদি পরম্পরের টান থাকে এবং সেই 

শ্রীতিতে এ উহার মুসার সারিয়া লন, তবেই সংসার নির্ধিবাদে চলিতে পারে। 

তাহা না হইলে প্রতি পদ্দে ঝগড়া, কিচকিচি আরম্ভ হয় এবং সংসার শীঘ্রই 
অশাস্তিময় হইয়। উঠে। 

ঝগড়া-বিবাদের মূলকুআজ 'লাগালাগি'। সংসারে মানুষ মাত্রেরই অভ্াব- 

অভিযোগ, তৃপ্ন্রাস্তি আছে। কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাভ অপ্রিয় আচরণে কাহারও 

মনে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলে ব্যথিত ব্যক্তি ত্বভাবতঃ তাহার কষ্ট-লাঘবের 
জগ্য কোন না কোন আত্মীয়ের নিকটে নিজের মনের ছুঃখ প্রকাশ করেন। লোকে 

পল়্মাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও এরূপ অভিযোগের কথা সময়ে সময়ে বলিতে বাধা হয়। যে 
তোমাকে একান্ত আপনার ভাবিয়া তাহার প্রাণের কথাটী তোমার মিকট বলিল, 

৮৪ 



গৃহ-বিবাদ 

কোন্ প্রাণে তুমি সেই কথাটা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট লাগাইয়া দাও? লাগাইয়। 
দিয়াই বা কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাও? এ যে ঘোর বিশ্বাঘাতকতা-_- 
এ যে মহাপাপ। যদ্দি সংসারের এর কথাটী ওকে, ওর কথাটা একে না লাগান হয়, 
তাহ! হইলে সংসারের পনের আন! বিবাদ কমিয়া যায় । 

তাহার পর উপাঙ্জনের কথা । কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপার্জন করেন, 

কাহারও স্বামী হয়ত কম উপার্জন করেন। কাজেই সংসারের খরচ প্রথমার স্বামীকে 
অধিক দিতে হয়' তাহাতে যদি তিনি গর্বিত! হয়েন এবং ঝগড়াঝাটির অছিলায় 

নিম্মম শ্লেষ করেন, তবে কতদিন আর তাহ! সহাহ্য়? তাহার সে বিদ্রপের হাত 

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংসার ভাঙ্গিতে হয়। পরিবারস্থ উপার্জনশীল ব্যক্তি যদি 

সমদর্শা না হন, তিনি যদি নিজের ও নিঙ্েের স্ত্রী-পুজ্রের স্ুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও অলঙ্কার- 

এই্বধ্যের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তবেই পরিবারস্থ অপর সকলের মনে আঘাত 

লাগে, এবং স্বভাবতঃ তাহার প্রতি ঘ্বণা ও হিংসা জন্সিয়া থাকে? এইরূপেই 

প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদদ আরম্ভ হয়। 

আজ তোমর! একান্নবর্তী পরিবারের ভিতর থাকিয়া পরস্পর পরম্পরের প্রতি 
যেক্ধূপ আচরণ করিতেছ ও যে প্রকারে একজন অন্ত জনকে পৃথক্ করিয়া দিতেছ 
তাহা ত ভোমাদের সন্তানগণের অগোচর থাকিতেছে না। বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়া 

তাহারাও সেইব্বপ আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়! দেখ দেখি, ভোমারই 

উপাঞ্জনশীল পুত্রের ধদি তোমারই উপাঞ্জনহীন পুত্রকে পৃথক করিয়া দেয়, তখন 
তোমার মনে কিরূপ ব্যথা লাগে? জননী হইয়া, গৃহিনী হুইয়া, সন্তানের প্রাণে 

অবহেলায় এ বিষ কখনও ঢালিয়! দিও না। ইহাতে তোমরাও জলিয়া মরিবে, 
সম্তানেরাও জলিয়া মরিবে। 

উক্ত প্রকার কলহ-বিবাদ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় ইহার 
একমাত্র উপায় গৃহিণীদেরই হাতে । গৃহিণীগণ যদি আত্মনথখপরায়ণ। না হন, তাহার! 

যদি স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হন, তাহা হইলে সংসার-জীবনে এ সর্বনাশ ঘটিতে 

পারে না। তাহারা ষদ্দি অন্ান্য জায়ের হাতের তাগাবাল!| গড়াইয়া দিয়! পরে নিজে 
তাগাবাল| পরেন, তাহা হইলে সে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ ঘাটিতে পারে না, সে সংসার 
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অম্ৃতম্য় হয়। জননীগণ | আধ্যবংশে আপনাদের জন্ম, হিন্দুর উচ্চ আসন আপনাদের 
জন্য ; উত্থিলাদেবী স্ীয় প্রাণ অপেক্ষা প্রিপ্তম, স্ত্রীজাতির একমাত্র আশ্রয়, ম্বামী 
লক্ষণকে, জ্যোষ্ট-ভ্রাতা ও জোষ্ট-ভ্রাতৃবধূর সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, আর 
আপনার সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়৷ আপনাদের হ্থামীর তৃচ্ছ উপার্জনের অংশ দিতে 
পারিবেন না? ধাহার হ্বামী উপার্জনশীল, ভীহার উপাঁঞজ্জনের অংশ পাচজনে উপভোগ 

করে, সে কি ছঃখের কখ|? নারী-জীবনে ইহাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য । 

জননীগণ! আপনার! ন্মেহময়ী জগদদ্বার অংশভৃতা, কেমন করিয়া আপনার! 

অপরের শিশু-সন্তানের উপর “দুই ছই' করেন? আপনাদের ছূর্বব্যবহারে যখন 
স্থকুমার শিশু কাতর নয়নে আপনাদের মুখের দিকে চায়, তখন কি আপনাদের 

মাতৃহদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না? কেমন করিয়া অন্য শিশুকে বঞ্চিত করিয়া 

আপন সন্তানের মুখে স্থমিষ্ট খাছ্য তুলিয়া দেন? তাহারা যখন ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিঃশ্বাস 

ফেলিয়! অন্তর চলিয়া যায়, তখন কি আপনার স্ত্রেহ্ঘ্ভরা বুকখানি ফাটিয়া যায় না? 
যদি না যায়, আপনাকে হিন্দুনারী কেমন করিয়া বলিব? কুস্তীদেবী যে অপরের 
সম্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনার প্রাণপুত্রকে ব্বাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। আপনার জা, ননদিনী ও সংসারস্থ অন্যান্য পরিজন যে আপনার ভগিনী- 

স্বরূপা, সঙ্গীন্বদপাঁ; কেমন করিয়া চক্ষুলজ্জা বিসঙ্জন দিয়া তাহাদের প্রতি কষ 
বাক্য প্রয়োগ বা অসদাচরণ করিতে পারেন? আপনার স্থখ কি এতইবড়? 

সামান্ত স্থখের জন্ত এই সকল আত্মীয়ের মনঃপীড়া দিতে কি আপনাদের একটুও 
বাধে না1 এখন যে পামান্ক কাধ্যের অছিলা করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়া 

করিতেছেন, পৃথক হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক কাধ্যের ভার নিজের ঘাড়েই ত 
লইতে হইবে । তবে অনর্থক সোনার সংলার ছারখারে দেন কেন? সংসার করিতে 

গেলে নানারপ স্থবিধা-অস্থৃবিধা, নানাকার্ধেয মতের অমিল হইয়া থাকে সত্য, তাহা 
সহ না করিলে চলিবে কেন? আপনার! যদি একটু ধৈর্য ধারণ করেন, 
একটু কষ্ট সহা করেন, একটু যদি পরের প্রতি জ্েহশীলা হয়েন, তাহা 
হইলে বোধ হয় সাংসারিক বিবাদ-বিসম্বাদ সেই মুহূর্তেই দূর হইয়া যায়। 
পরস্পর হাসিয়া খেলিয়া পরস্পরকে ভালবানিয়া সংসার করিলে, সংসার 
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দানপ্রার্থার প্রতি কর্তব্য 

আনন্দে পুর্ণ হয়, সংসারই শাস্তির স্থান হয়, তখন সর্বববিধ কল্যাণ আপনিই 
আসে; তাহাতে আপনাদের জীবন ধন্য হয় এবং পরিবারগ্থ সকলে দরিদ্র হইলেও 
স্থখে-শাস্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন। 

দালপ্রার্থানর প্রাতি কর্তব্য 
মান্য যখন একান্ত ছুর্দশায় পতিত হয়, আর উপায়াস্তর দেখিতে পায় না, তখনই 

সে সাহাধ্য-প্রত্যাশায় প্রার্ধিকপে গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হম। প্রত্যেক মান্গষের 
একট। স্বাভাবিক লঙ্জ! আছে, যাহার জন্য সে সহজে ভিক্ষ! করিতে চায় না । কিন্ত 

যখন সে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না, তখন জঠরজালার তাড়নে সমস্ত 
লজ্জা বিসর্ন দিয়া একাস্ত কুন্টিতভাবে প্রার্ধিকপে দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায়ও 
যখন সে ভিক্ষালাভে অকৃতকাধ্য হয়, তখন গম্ভীর নৈরাস্ত্ে তাহার ভ্বদয় পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠে) দুঃখের আতিশয্যে অনেক সময় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বদে। 
তাহাদের এই অসহান্ন অবস্থার কথা চিন্ত। করিলে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হয়। 

এই সব দুর্ভাগা বস্ততঃই দয়ার পাত্র। কুললক্ীগণ কদাচ ইহার্দিগকে বিমুখ 
করিবেন ন|। ভিক্ককগণ অতি অল্লেই সন্তষ্ট হয়। সামান্য কিছু পাইলেই ইহার 
ছুই হাত তুলিয়া যে আশীর্বাদ করে তাহা বার্থ হইবার নহে। অন্ধ, খ, বৃদ্ধ 
রোগী গ্রভতিকে নারায়পভ্গনে যথাসাধ্য সেবা করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্তব্য? 
অন্থায় ধর্্মলোপ হয়। আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থের জগ প্রত্যহ দানধর্মের অনুষ্ঠান 
করিতে উপদেশ দেওয়া আছে। অপরাপর দান শক্তিতে না কুলাইলেও 

মুষ্টিভিক্ষাদান প্রত্যেক গৃহন্থেরই অবশ্য প্রতিপাল্য কর্মদ। পুরুষগণ ভিক্ষুকের 

প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও দয়াবতী পুরমহিলাগণের নিকট হইতে তাহার! প্রায়ই 
নিরাশ হয় না। অবস্ঠ ছুই একম্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম না দেখ! ঘায়, তাহা নহে । 

ছুঃখের বিষন্ন তাহারা ভুলিয়া যান যে, রমণী দয়ার সাক্ষাৎ প্রতিমুত্তি । দ্মেহ-করুণার 
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আধাররূপেই ৃষ্টবন্ত। করুণাময় ভগবান্ হৃষ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের 

হৃদয়ে দয়া-মমতার অধিক সমাবেশ করিক্নাছেন। ধিনি এই পবিভ্র দয়াগুণের 

অধিকারিণী হইতে পারিলেন না, তাহাকে রমণীকুলের আদশস্থানীয়। বলিতে 

পার! যায় না। অবস্থ| চিরদিন কাহারও সমানভাবে যায় না। আজ আমার 

ধান করিবার ক্ষমতা আছে, কাল হয়ত ভিক্ষুক হইতে পারি, তখন আমার অবস্থা 

কি হইবে? এইরূপ চিস্তা করিলে ভিক্ষুকের প্রতি সহাম্গভৃতি ত্বতঃই উদ্দিত 

হয়। পুরললনাগণ যদি তীহাদের বিলাসিতার উপকরণ ছুই একটা কমাইয়াও 

অস্ততঃপক্ষে কিছু কিছু দরিভ্রপোষণে মনোযোগ করেন, তবে অপব্যয় ঘটে না এবং 

গৃহস্থের ধর্দও রক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ভিক্ষুকগণের পোষণের ব্যবস্থা সরকারই 

করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাদৃশ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাপক ব্যবস্থা নাই। 

স্থতরাং আমাদিগকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। পাশ্চাত্যভাবের অন্ধ 

অন্থকরণে আমরা এখন সনাতন আতিথাধর্মকে বিসর্জন দিয়া স্মার্পরতার পক্ষে 

নিমগ্ন হইতেছি। আশ! আছে-_আধ্য নরনারীগণ আধ্যধর্দে নিজেদের বৈশিষ্ট্য 

রক্ষা করিয়া সনাতন আদর্শ বজায় রাখিবেন। 

আর্তিথিসেবা। ও ধর্মাক্ার্থ্য 
আমাদের শাস্ত্রে আছে £-- 

অতিতি্ধস্ত ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ভতে। 

স তন্যৈ দুক্কৃতিং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 

এস্তঘ্মনোরথ হুইয়৷ অতিথি যদি গৃহস্থের বাটী হইতে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে 

তিনি তাহার সমুদয় পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের সমুদয় পুণ্য লইয়া চলিয়া যান।” 

অভিথিসেবা গৃহস্থমাত্রেরই অবস্ত-কর্তব্য। সংসার-পালন যেন গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ কর্তা, 

অতিবিসেবাও সেইরূপ সংসার-পালনের একটা প্রধান অঙ্গ। এই অতিথিসেবা 

যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবান্ তীহার প্রিয় কাধ্যের অনুষ্ঠানে গৃহস্থের প্রতি 

একাস্ত গ্রীত হন এবং গৃহস্থের সর্বববিধ মঙ্গল করেন। এই েবাধন্দ অস্থ্ রাখিবার 
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অতিথিদেব। ও ধর্ম্কার্যয 

জন্যই আধ/খধিরা মহাভারত, পুত্নাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রস্থে ভূয়োভূয়ঃ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

শাস্ত্রে কথিত আছে-_সয়ং ভগবান্ দরিত্রবূপে ছারে ছারে ভিক্ষা করিয়! বেড়ান ; 

যে গৃহস্থ দরিদ্রসেব! করে না, দরিত্রকে আশ্রয় দেয় না, সে ভগবান্কে তুচ্ছ করে, 

ভগবান্কে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে গৃহস্থের মল হয় না, হইতেই পারে না।” 

ইষ্টদ্দেব ব৷ ইষ্টদেবীর আরাধনা ন! করিয়া যেমন জলগ্রহণ করিতে নাই, সেইক্ষপ 
দরিন্্বূপী 'অতিথিনারায়ণের” সেবা ন! করিয়া গৃহস্থের জলগ্রহণ করিতে নাই । 

ছুঃখের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃই আমাদের দেশ হইতে এই সংপ্রবৃত্তি লোপ 

পাইতে বসিক্সাছে। ফলে-__দেশে দিন দিন অনাহারকি্ট দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। সকল গৃহস্থ যদি সমভাবে সাধ্যান্গরূপ দরিদ্রসেবার ভার গ্রহণ 
করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় দেশের এত অধিক ছুর্দশ! ঘটিত না। কিন্তু এই 
সংপ্রবৃতি লোপের জন্ত প্রধানতঃ দায়ী কে? আমর! বলি, আমাদের গৃহিণীগণ। 

কারণ, দেশ-কাল অস্থসারে পুরুষের! জীবিকার্জনে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ষে, 
এসব সংকাধ্য-সম্পাদনের অবসর তাহার! খুব কম পান। অনেক ক্ষেত্রে আবার 

অবসর পাইলেও দরিজ্রতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সেবাপরায়ণ। গৃহিণীর 
পক্ষে এসব সংকার্ধ্য-সাধনের যথেষ্ট স্থযোগ ও অবসর আছে। যদি তাহাদের স্বামীর! 

এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাহারা সহজেই মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগের মতি পরিবর্জন 
করিতে পারেন। তাহাদের সহম্ আবার যদি স্বামীরা বহন করিতে সমর্থ হন, তবে 

এ শুভ আবারও সহজেই তাহারা সহ করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ 

অবস্থা পাঁচজনের অন্তই রন্ধনের আয়োজন করেন। তাহ1 হইতে য্দি একজনের খাদ্য 
বন্টন করিয়৷ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় পরিজনবর্গের বিশেষ কষ্ট বা 
অস্থবিধা হয় ন!। 

ক্ষুধিতের মুখে অন্নদান যে কি পুণা, কি তৃপ্তি ধাহারা সে অগ্প দান করেন, 

তীহারাই তাহ। উপলব্ধি করিতে পারেন। আশ্রয়হীন, সহাঈহীন,। দরিদ্র উদরের 

জালায় কাতর হইয়৷ আপনার দ্বারে আসিল, আপনি তাহাকে তাড়াইয়৷ দিলেন; 
সে সমঘ্ত দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইল। সে যে কি যন্ত্রণা, তাহা একবার 
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ভাবিয়া দেখিলে ব! সে যয্ত্রণ। একবার অনুভব করিলে কেহ কি তাহাকে বঞ্চিত করিতে 

পারে? আপনারা প্রস্থতি--সম্ভানের জননী; দরিদ্র আপনার সস্তানম্বন্ধপ। পুরুষেরা 

যা করে করুক, আপনি কোন্ প্রাণে সন্তানের অনাহার-ক্লেণ দেখিবেন? অবশ্য 

এমন হইতেছে ন! যে, নিত্য দলে দলে আপনার দ্বারে অতিথি আসিতেছে | যে দিন 
আসিল, সেদিন সন্তানের জন্ত না হয় একটু কষ্টই করিলেন। সমস্ত জগতের ক্ষুধা 

নিবৃত্তি করিবার জন্য আমরা বলিতেছি না। সাধ্যপক্ষে একজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি 

করিতে ত পারেন। দাতা কর্ণের পুণ্যবতী স্ত্রী,তিনি ত আপনাদেরই মত একজন 
জননী। তিনি যে একদিন অতিথিসেবার জন্য ম্বহস্তে প্রিয়পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া- 

ছিলেন। এ গৌরব, এ মহিমা কি আপনাদের প্রাণে জাগে না? আপনারা হিন্দু- 
নারী, ধর্মই আপনাদের সারসর্বন্ব, পুণ্ই আপনাদের চির সহচর । অতিথিসেবায় 

বিমুখ হওয়ায় শকুস্তলার যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা কি আপনাদের মনে নাই? 
অতিথিকে অবমানন! করায় তাহাকে ষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছিল । 

নারীজীবনে যে ইহা! অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই। অতিথিসেবার জন্ত আপনাদের 
আদি জননী আধ্যদেবীর! যথাপর্বন্থব উৎদর্গ করিয়াছেন, আর আপনারা তাহাদেরই 
বংশে জন্মিয়া একগ্রান অন্নও দিতে পারিবেন না? 

আপনারা সহধদ্মিণী, আপনাদের সহযোগে ও সহায়তায় পুরুষের ধর্মজীবন পূর্ণ হয়। 
কঠোর কর্ম্মশীল পুরুষের জীবনে আপনারাই শাস্তিময়ী স্সেধারা। আপনার! যদি 

ধন্মপরায়ণা না হন, ত্বামীর জীবনে শাস্তিরসের হ্ধাধারা কেমন করিয়া প্রবাহিত 

হইবে? আপনারাই ত ব্রতপরাহ্গণা হইস্সা স্বামীকে সংঘমী করিয়া তুলিবেন ॥ 
আপনারাই ত ভক্তিমতী হইয়! ম্বামীকে ভক্তিমান্ করিয়া তুলিবেন। সংসারের সমস্ত 
কঠোরতা আপনাদের স্বামীর স্বদ্ধে স্তত্ত; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা, সেহ-মমতা 
আপনাদিগকেই আশ্রয় করিয়া আছে। আপনারা যদি সেই সমস্ত সদ্গুণ পরিত্যাগ 

করেন, তাহা হইলে সংসার যে দানবের লীলাভূমি হইবে, ধর্মের সংনার পাপে ছারখার 

হইয়া যাইবে । একদিকে পুরুষ যেমন আপনাদিগকে জগতের সমুদয় বিশ, সমুদয় 
বিপদ, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষ/ করিবেন, অন্তদিকে আপনারাও তীহার্দিগকে 

সমুদয় নির্মমতা, সমুদয় কঠোরতা, সমুদয় নৃশংসতা! হইতে প্রেমের বন্ধনে ফিবাইয়! 
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ব্রত-নিয়ম-পালন 

আনিবেন | এই ত স্ত্ী-পুরুষের পবিত্র সবদ্ধ। একের অভাবে অন্তের সর্বনাশ 
অবশ্নভাবী। পুরুষ কর্ম, স্ত্রী ধর্ম। পুরুষের সমূদয়্ কর্মজীবনকে আপনাদের পবিজর 

ধর্মালোকে চির উজ্জ্বল করিয়া তোল! আপনাদের কর্তব্য । ধর্মহীন কর্ম হইলে সে 
ত বিনাশের কারণ হয়। যাহা লইয়। আর্ধযনারীর মহত্ব, যাহা লইয়া আধ্যনারীর 
গৌরব, যাহা! লইয়া! আধ্যনারীর অস্তিত্ব, আর্ধ্যনারী হুইয়া বিলাসশ্রোতে সেই 
চিরপবিষ্ঞ ধর্শব্রত ভাসাইয়! দিয়া পিশাচিনী সাজিবেন না । 

অত-নিয়অ-পাঅন 

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার যুগে, আমাদের পিতৃপুরুষ-প্রবর্তিত ব্রত-নিয়ম “জঘন্য কুসংস্কার, 
বলিয়াই নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধারণা হইয়াছে । হইবারও কথা; কারণ, যখন কোন 
জাতি পতনের মুখে অগ্রদর হয়, তখন আপাতমধুর এবং পরিণামবিরস জিনিসই তাহার 
কাম্য হইঘ়! দ্রাড়ায়। প্রচলিত ব্রত-নিয়ম মানবসমাজের কত কল্যাণ বিধান করে, 
মাস্ছষকে কতবড় সংযমী করে এবং মন্তয্যত্বলাভের কিরূপ সহায়ক, তাহা এখন কেহ 

চিন্তা করেন না। হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্ধ্য সথনিয়ম্রিত ও বিশ্ব- 
কল্যাণের নিমিত্ই লিপিবদ্ধ। ইহা তাহারা না জানিয়া বা জানিবার চেষ্টা না 
করিয়াই উপহাস করেন। ছন্দঃ প্রভৃতি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুজা- 
উপাসনাদির দ্বার যেমন সহজে উপাশ্তদেবতার অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তেমনি 

শ্রদ্ধার সহিত ব্রত-নিয়ম-পালনে গৃহলক্্রীগণের উন্নতি সাধিত হয়--একথ! আমরা 

জোর করিয়া বলিতে পারি। ব্রতকথায় যে সব ফললাভের কথা আছে আমাদের 

মনে হয়, ব্রত-নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিলে সেই সব ফললাঁভ এই জীবনেই অনেকে 
উপলব্ধি করিতে পারেন। 

ব্রতের অর্থ নিয়ম । ব্রত-পাঁলনের অর্থ আপনাকে নিয়মের ভিতর আন; ব্রত-পালন 

করিতে উপবাস আবশ্তক | কারণ, উপবাসা্দি দ্বারা সংযমশিক্ষা এবং উপাস্তের সান্নিধ্য 

লাভ করা যায়। ইহা 'উিপবাগ শবের অর্থ দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
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ভারতের নারী 

নিজেকে নিয়মে আবহ্ধ করিলে একাগ্রচিত্তে সর্ববকার্ধ্যসাধনের ক্ষমতা বুদ্ধি পায়। যদি 

উপবাসাদি দ্বারা দেহকে কিঞিৎ শুফ করিয়া নিজের পাকস্থলীর ব্যাধিরও উপশম হয়ঃ 

তাহাতেই ব! ক্ষতি কি? 
যে ব্রত-পালন করিতে আরম্ভ করা হউক না কেন, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যস্ত 

জীবন-পণ করিয়! সেই ব্রত পালন করিলে ব্রত-পালনের ফল পাওয়া যায়। যদি কেহু 
একটা কাজ নানারূপ নিয়ম-কান্গনে আবদ্ধ হইয়া করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার 

মনের শক্তি বাড়িবে, তাহাতে তিনি ভবিস্ততে অনেক দুঃসাধ্য কার্ধ্যও করিতে 

পারিবেন। ধের্ধ্যচাতি ঘটিলে ব্রত পালন হয় না। একটা ব্রতে কাহারও ধে্ধ্যচযতি 
ঘটিলে সংসারের প্রত্যেক কার্যে তাহার ধৈর্ধযহীন হইবার সম্ভাবনা । 

ছুল্লভ মচুম্যদেহ ধারণ করিয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈশ্বরোপাসনা অবশ্তকর্তব্য কণ্ম। 

ইহা প্রধানতঃ আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অংশে বিভক্ত । শাস্ত্রে স্ী-পুরুষভেদে 

উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। স্ত্রীলোকের উপযোগী ব্রতাদিরূপ উপাসনাও 

--এই প্রধান তিন অংশ হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেক ব্রতেই আরাধনা, ধ্যান ও 

প্রার্থনাগুলি সুম্প্ই৯ উপদিইই হইয়াছে । যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের 

অন্তুগ্রহলাভ এবং কাম্য অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহা! কবির কল্পনা নহে, পরস্ত 
ভ্রান্ত সত্য । ব্রতের অঙ্গ__পৃজ! ও উপবাস দ্বার! ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। 
ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা চিত্তের মালিম্ত দুর হইয়া পবিজ্রতা আসে এবং প্রার্থনা দ্বারা 
অভিলধিত-সিদ্ধি হইয়া থাকে । এইজন্য আবহমানকাল হইতেই আমাদের দেশে 

ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে । আমাদের কুললম্্মীগণ দুষিত আবহাওয়ার 
মধ্যে থাকিয়। সেই ব্রতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয়। ব্রত-নিয়ম-পালন প্রত্যহ করিতে হয় না, সুতরাং ইহাতে পরা্ুখী হওয়া 
শ্রমশীলা হিঙ্গুললনাগণের কর্তব্য নহে । আমর! আশা করি তীহারা এ বিষয়ে যত্ববতী 
হইবেন। 
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সতীত্ু ও সহ্মন্ত্রণ 

আর্তার্তে মোদিতা হষ্টে প্রোষিতে মলিন৷ শা । 

মুতে চ শ্রি্নতে পতো৷ সা স্ত্রী জেয! পতিব্রতা ॥ 

যে রমণী স্বামীর ছুঃখে ছুঃখিতা, স্বামীর স্থথে সুখিনী, স্বামী প্রবাসী হইলে 
মলিনা ও কৃশাঙ্গী হন এবং যিনি স্বামীর মরণে সহমৃতা হন, শাস্ত্রে তাহাকে পতিব্রতা 

রমণী কহে। 

উক্ত শাস্্রবচন আলোচন! করিলে বুঝা যায়, সুখে-ছুঃখে, হর্ষে-বিষাদে পত্বী যখন 
পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়! যান, তাহার সকল অস্তিত্ব যখন স্থামীতে বিলীন 

হইয়। ঘায়, তখন যথার্থ তাহার পাতিত্রত্য ধর্ম সাধিত হয়। পতির সহিত এই একত্ব 
অর্থাৎ তাহার সকল কার্ধ্য পূর্ণভাবে মিলিয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বিশিষ্ট 
সাধনসাপেক্ষ । সেইজন্য কুমারীকাল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষা ও সাধনা আবশ্তুক 

পরমারাধ্যা শঙ্করপত্বী «সতী সতীত্বের পূর্ণঘুত্তি। তাঁহার সেই পুণ্যময় চরিন্র 
হইতে সতীত্বের উৎপত্তি । কুমারীগণ এই কারণেই জানোদযের পর হইতে সতীর 
আদরশ লক্ষ্য করিয়া শিবপৃজানিরতা হন এবং এই কারণেই কুমারীকালে শিবপৃজা 
শাস্ত্রের বিধান। আজকাল কুমারীগণের এই ব্রত লোকাচারে পরিণত হইয়াছে। ইহার 
মর, ইহার উদ্দেশ্তঃ ইহার মহত্ব কয়জন অভিভাবক, বালিকার্দিগকে সম্যকৃক্ষপে 
বুঝাইবার চেষ্টা করেন? উদ্দেশ্হীন কার্যের ফল যেমন অকিঞ্িৎকর, বর্তমান 
শিবপৃজার ফলও সেইরূপ নামেমাত্র পর্ধ্যবসিত হুইতে বদিয়াছে। শিবপুজার সঙ্গে 
সঙ্গে কুমারীগণ যাহাতে নতীচরিত্র আলোচন। ও উপলব্ধি করিতে পারেন গ্রতেঃক 
অভিভাবকেরই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। এই পুণ্যব্রত সতীত্লান্ের 
সোপানগ্বর্ূপ। ইহাতে একাধারে পুণ্য, পবিশ্রতা, দেবকি ও চরিত্র লাভ হয়। 

বর্তমানকালে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহসমস্তা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেব্র- 
. বিশেষে কুমারীচরিত্রে সতীত্ববিরোধী রেখাপাত হুইস়্া থাকে । প্রথমতঃ, বিবাহ এখন. 
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কেনা-বেচার নামান্তর । যৌতুকের মৃল্য-হিসাবে পার নির্বাচিত হয় এবং সে 
নির্ববাচন-প্রথাও একান্ত অভদ্রোচিত হইয়া দীড়াইয়াছে। প্রধানতঃ গুণ চরিত্র 

বংশমর্ধ্যাদা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে। আশাহ্রূপ অর্থ পাইলেই সকল ক্রি 
সারিয়া যায়। 

বিবাহক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিচাধ্য বিষয় কন্ঠার রূপ । সভামধ্যে সঙ্কুচিতা, শব্ধিত! 

কুমারীকে লইয়৷ গিয়া, পুত্থাস্থপুত্খরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, চলনভঙ্গী, বচনচাতুরধ্য ; 
পরীক্ষা কর! হয়। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে; 
নচেৎ সহশ্রগুণের অধিকারিণী হইলেও সে কুমারীর বিবাহ সুসম্পন্জ হওয়া সুকঠিন। 

আবার পাত্র গিয়া ঘ্বয়ং কন্যা! দেখিয়া আসার গ্রথাও বিরল নহে। কুমারী জানিল ইনি 

আমার ভাবী স্বামী; তাহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল। কিন্তু অর্থের অভাবেই 
হউক বা! পাত্রে অনভিমতেই হউক বিবাহ হইল না। ইহাতে কি কুমাৰীর 
পাতিব্রত্যের উপর আঘাত কর! হইল ন1? 

শিক্ষিত আমরা ভন্র আমরা, সভ্য আমরা» ঘরের একটী কুমারী কন্যা লইয়। 
সাধারগ-সমক্ষে এরূপভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা করা কি আমাদ্দের লজ্জার বিষয় নয়? 
ইহাতে কি আমাদের লজ্জীবোধ হয় না? পিতা-মাতা, আত্মীয়-ত্বজন, পরিচিত- 

অপরিচিতের সাক্ষাতে এরূপভাবে কূপ সম্বদ্ধে পরীক্ষিত হওয়া বয়স্থা! কুমারীর 

পক্ষে যে কি সক্কোচ তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়। দ্েখিবারও অবসর পাই না? 
এক্ধপ ব্যবহার যে আমাদের; জঘন্য মনোবৃত্বির পরিচয় দেয়, ইহা! কি আমর। 

তাহাদের চোখেঃআঙ্গুল' দিয়! বুঝাইয়া:দিই ন!? 

তৃতীয়তঃ,* হয়ত কন্যা পছন্দ হইল, পাকা দেখাশুনাও হুইয়৷ গেল, কন্তা আত্মীয় 

্বজনের নিকট পাত্রের গুণরপাদির বিষয় ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিল; কুমারী মনে মনে 

ভাহাকে পতিত্বে বরণ করিল? তীহার চিন্তায় ও তাহার ধ্যানে কিছু কাল অতিবাহিত 

হইল; হঠাৎ দেনাপাওনা লইয়া্কি,বিসম্বাদ হইল, বিবাহ ভাঙ্গিয়। গেল। এমন কি 

বিবাহসভা হইতে পাত্র উঠিয়া$গেল। কুমারীর.পবিভ্র পাতিব্রত্য লইয়৷ এরূপ ধূলাখেলা 
করিতে আর্ধ্যসন্তানের'কি লজ্জা! করে না? কুমারী অবস্থায় যে.কোন পুরুষকে একবার 
মনে মনে চিস্তা করিয়া পুক্ুযাস্তর গ্রহণ করিলে কুমারী যে পতিতা হয়েন, হিন্দু হইয়৷ 
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একথা! কি আমরা জানি না? সাবিত্রী, দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত কি একেবারে লুগু হইয়া 
গিয়াছে? আমাদের কর্তব্য বিবাহ স্থিরসিদ্ধাস্ত হইবার পূর্বের পাত্রসন্বদ্ধীয় কোন কথা 
কোনরূপে কুমারীর কর্ণগোচর হইতে না দেওয়া, এবং যাহাতে এই বাজার-যাচাই 
প্রথা উঠিয়া গিয়! কুমারীগণের সম্মান রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। 

এ ত গেল সমাজের কথ|। এক্ষণে নারীগণের সতীত্ব-ধশ্ন পালনের সম্বন্ধে 

ছুই একটী কথা আলোচন! করিব। স্বয়ং ভগবান্ স্বামিরূপ ধারণ করিয়া সাধৰী 
রমণীগণের সেবা গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। ন্ৃতরাং স্বামী ভগবানের ত্বরূপ 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। স্ত্রী-জীবনে ম্বামিসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ। স্ত্রীলোকের 

স্বামী ছাড়া ধর্ম নাই, স্বামিসেবা বই কর্ম নাই, স্বামিচিস্তা ব্যতীত ধ্যান *নাই। 

সেইজন্ই আমাদের দেশের শাস্ত্কারগণ স্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি গুরুদেবকে 
প্রণামও স্ত্রীজাত্ির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আলোকের শ্বামিসেব শুধু কর্তব্য নহে, 
ইহ। জীবনের সারসর্ধন্থ। যে অভাগিনী সে স্থখে বঞ্চিতা, তাহার মত হতভাগিনী 
আর কে আছে? সাধবী রমণীর কম্মিনকালে স্বামীর কোন কথার প্রতিবাদ করেন 
না1। স্বামীর ব্যবহার সুখগ্রদদ হউক, আর কষ্টকর হউক, সানন্দে তাহা সহা করেন। 

ত্বামীর গ্ণাগ্ডণ সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করেন না। তাহার সর্বাঙ্গীণ সেব! 

না করিয়া জলগ্রহণ করা সাধবী রমণীর কর্তব্য নহে। কেবলমাত্র দৈহিক 
পবিত্রতা রক্ষা" করিলেই সতী হওয়া যায়না । কায়মনোবাক্যে একাস্তে স্বামিশরায়ণা 
হইতে হয়। 

একজাতীয়া সাধ্বী রমণী আছেন, যাহারা জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও 

পুরুষ বলিয়! চিন্তা করেন না। আর একজাতীয়। রমণী আছেন, ধাহারা স্বামী ভিন্ন 
অন্য সকলকেই সম্তানস্থানীয় দেখেন। সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপরের দুইটা 
মতই প্রকৃষ্ট পস্থ! বলিয়৷ মনে হয়: অপর পুরুষকে এভাবে ভাবিলে এবং সে চিস্তা 
হৃদয়ে দৃঢ় হইলে পরপুরুষ-সন্বদ্ধীয় কোন চিস্তাই আর মনে স্থান পায় না বা সামাজিক 

হিসাবে কোন হাম্তপরিহাসও চলিতে পারে না'। সতীচরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ আমরা 

স্থানাস্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি । সেই সমুদয় পুণ্যময় কাহিনীপাঠে সাধবী 
পাঠিকার! সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

৪৫ 



ভারতের নারী 

সাধবীগণের চরমগতি সহমরণ। পূর্ব্কালে তাহারা সানন্দে মৃত স্বামীর সহিত, 
চিতারোহণ করিতেন । সেকি মহিমময় দৃশ্য! সথস্থ দেহে, প্রফুল্প অন্তঃকরণে বধৃবেশে 
লজ্জিত! হইয়া জলম্ত অগ্লিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিমুখে স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ" 
পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে স্বদেহ উৎসর্গ করা, আর্ধ্যনারীর কি অপূর্ব্ব কী্িই ছিল। এ পুণ্যময় 
অুষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্ত, এ চির-উজ্জ্বল সতীত্বের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই আত্ম। পবিস 
হয়। কিন্তু কালে বখন সে অস্তিমব্রত মাত্র লৌকিক প্রথায় পরিণত হইল, অনিচ্ছা- 
সত্বেও অভিভাবকের! যখন লোকনিন্দ ভয়ে বলপূর্ববক নারীদেহ দগ্ধ করিতে লাগিল, 
তখন রাজশক্তি সে প্রথা উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইল। তদবধি মৃত স্বামীর সহিত 

চিতারোহণ বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সহমরণ উঠিয়া যায় নাই। বছ সতী এখনও 
স্বামীর মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে পার্িব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে মিলিত 
হইবার জন্ত চলিয়৷ যাইতেছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আবার বৈধব্যের পর 
সাধ্বী রমণীর যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা সৃত্যু ছাড়া আর কি? অশন- 
বসন, বিলাস-বিভ্রম, লালসা-কামনা, ভোগ-বাসনা, দৈহিক ও মানসিক স্থথের পূর্ণ 
ত্যাগই কাধ্যতঃ মৃত্যু । জীবিতের যা কিছু শক্তি থাকে, সে শক্তিও তাহারা স্বামীর 
সন্তানের ও পরিজনবর্গের সেবায় নিতান্ত নিষ্কামভাবে নিয়োথথ করিয়া থাকেন এবং 

ব্রত-উপবাসাদিতে দেহ শুষ্ক করিয়া স্বামীচিন্তায় অতিবাহিত করেন। আকাজ্ষাময় 

সংসারে বাস করিয়া এ পবিজ্র সন্্যাসব্রত পালন কর!, বোধ হয়ঃ সহমরণ অপেক্ষা 

আরও কঠিন, আরও ক্সীঘা, আরও পুজার । সাধবী বিধবার পুণ্যময়ী সঙ্ন্যাসিনী 
মৃত্তি দেখিয়া! কোন সম্বদয় ব্যক্তির হৃদয় ন! ভক্তিবিগলিত হয়? হিন্দুজাতির এ 
অগোৌরবের দিনে বদি কোন গৌরব থাকে, তবে তাহা তাহাদের 
সাধৰী স্ত্রী ও ব্রতপরায়ণ। আত্মত্যাগিনী বিধব!। 
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প্রাণ দিবার শক্তি তীহাদ্দের ছিল, লজ্জায় হোক্, ধর্মোৎসাহে 

হোক প্রাণ তাহারা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই প্রাণবিসর্ন- 

পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমন 

দিবাবমানে সংমারের কাজ শেষ করিয়। নিঃশষে পতির পালস্কে 

আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কা্ধ্য- 

ক্ষে্ হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনই দহজে ব্ধৃবেশে সীমন্তে 

মঙ্গল-দিন্দুর পরিয়। পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে 

তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুপ্ভ করিয়াছ, পবিজ্র করিয়াছ, চিতাকে 

তুমি বিবাহশয্যার স্তায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়া ।” 

--ব্বীন্দ্রনাথ রর 



সতী 
সতীত্বের পূর্ণ প্রতিচৃত্তি 'সতী, ব্রদ্ধার মানসপুত্র প্রঙ্গাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা কন্তা। 

শৈশব হইভে কঠোর সংযম সাধন! করিয়া! তিনি দেবাদিদেব মহাদ্দেবকে পতিরূপে 

লাভ করেন। পাগল ভোল! শ্বশানে-মশানে পাগলবৎ ভ্রমণ করেন, ছাই-ভম্ম দেহে 
লেপন করিয়া আপনার ধ্যানে সদাই বিভোর থাকেন। রাজার নন্দিনী সতী 
তাহারই মন্ড পাগলিনী সাজিয়। সেই পাগল ভোলার সেবা করিয়। ধন্ত হুন। 
জগতের এশ্বধ্য উভয়ের নিকট সমান তুচ্ছ। 

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়, তাহাতে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। 

বড় বড় দেবতার মধ্যে অনেকেই দক্ষের জামাতা । দক্ষ ষজ্জস্থলে উপাস্থত হইবামান্রই 
সকলে তীহাকে প্রণাম করিলেন। করিলেন না কেবল পিত৷ ব্রদ্ষা, ভগবান্ বিষু 
এবং পরমযোগী মহাদেব । সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ মহাদেবের নিকট উপস্থিত 

হইলে তিনি কেবলমান্তর দক্ষের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন। অন্য জামাতাদের যতত--- 
শ্বশুরকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন ন1। যিনি আত্মচিন্তায়--ভগবদ্ধযানে বিভোর, 
তাহার কি কোন লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান থাকে? দক্ষ নহাদেবের মহত্ব না বুিয়৷ 
নিজেকে অপমানিত মনে করিয়! মহাদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এইরূপ ব্যবহারের 
জন্য তাহাকে অজত্র গালি দিলেন। আশুতোষের কোন দিকেই ভক্ষেপ নাই। 
ঘক্ষের এই তিরস্কারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন ন|। 

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। তিনি খ্বয়ং এক যত 

আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তিনি সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। কেবলমা্র 
করিলেন না তাহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাত দেবাদিদেব মহাদেবকে। মনে 

ভাবিলেন, ইহাতে মহাদেবকে বিলক্ষণ অপমান করা হইল। দক্ষ প্রকৃতই অন্ধ, তাই 
তিনি না বুঝিয়া নিজের বিপদ্ নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। 

দৃক্ষঘজে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন, ঈক্ষের অন্তান্ত কন্ঠারা সকলেই 
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সারতের নারী 

আসিলেন। বাকী রইলেন কেবল সতী। সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই, ফেনন! তিনি 
মহাদেবের পত্বী। 

নিমন্্রণের ভার পড়িয়াছিল নারদের উপর। তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়। 

শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সভীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, “ভোমার 
পিতা যজ্জ আরপ্ভ করিয়াছেন, সকলেয়ই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হইবে 
মী।” নার? চলিয়া গেলেন। 

সতী খহাসমন্ডায় পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা পিতা, অন্যদিকে ঠতীহার 
একমাজর আরাধা-্দেবত স্বামী । সতী স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্খই করেন না। 

তিনি স্থির জানেন «শিব? তীহার স্বামী, আশুতোষ কখনই তাহার পিতৃরুত এই 
অপমান গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাহার পিত৷ শিবনিম্দ। করিয়া আপনার সর্বনাশ 

টানিয়া আনিতেছেন। এক্ষণে তিনি যদি তীহাকে বুঝাইয়৷ শিবের প্রতি বিবেষভাব 
যাগ বরাইতে গায়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফন্ঠার উপযুক্ত কার্য করা হইবে । এই 

ভাবিয়া! তিনি এই অপমান সত্তেও পিতৃগৃহে যাইবার জন্য ম্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা 
' করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত ভগিনীর। আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একাস্ত অস্থির হইয়া 

পড়িলেন ও করযোড়ে ভোলানাথের সম্মুখে গিয়া দীড়াইলেন। প্রেমের সাগর 

ভোলানাথ সতীর মনোবাসন1 বুঝিতে পারিয়! তাহাকে নিবারণ করিলেন না। নন্দী 
মাডাকে লইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন। মহাদ্দেব সতীর ভাবী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া 
স্থির-ধীর-গম্ভীর হইয়া রহিলেন। 

সতীর মাত। সতীকে পাইয়া আনন্দদাগরে মগ্ন হইলেন। সতীও অনেক দিন 

পরে মাকে দেখিয়া! আনন্দিত হইলেন। সতীর অন্ান্ত ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের 

. সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের বেশভৃষার সীমা নাঈ। সতীকে নিরাভরণ! দেখিয়া 
সকলে ছঃখ করিয়! বলিতে লাগিলেন--“সতীর মত হতগ্ডাগিনী আর কেহ নাই, এক 

ভিধারীর হাতে গড়িয়া সতীর কোন সাধই মিটিল ন1।% কিন্ত তাহারা জানিতেন 
না যে, জগতের সমস্ত এশ্বধ্য সেই সতীর ও তীহার ভিখারী শ্বামীরই হ&। বাহার! 
সকলকে এই্বরধ্য দেন, তাহাদের এই্বর্্য স্পৃহা হইবে কেন? 

সতী যক্জসভ্া! দেখিতে চলিলেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি তাহার সম্মুখে 
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লভী 

দাড়াইয়। রহিলেন। দক্ষ সভীকে দেখিবামাত্র ক্রোধে জলিয়! উঠিলেন ও মহাদেবের 
উদ্দে্তে যথেষ্ট কটুক্তি করিলেন। বিনা নিমন্রণে আসার অন্য সতীকেও বিলক্ষণ 
অপমানিত হইভে হইল। পিতার দুর্ববন্ধি দেখিয়া সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। 
বলিলেন, “আমার ম্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেন নাউ । বিনা নিমন্ত্রণে 

আসিয়াছি আমি, আপনি আমাকে তিরস্কার করুন। ম্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র 

দেবতা, আযার সম্থুখে আপনি তাহার নিন্দা করিবেন না।” সতীর্ কথায় দক্ষ 

আরও অধিক রাগান্িত হইলেন এবং শিবকে আরও অধিক হুর্ববাক্য বলিতে 
লাগিলেন। সতী অস্থির হইলেন; তখনও দক্ষ অজন্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। 

সতী কম্পিতা হইলেন, ্বামিনিন্দা আর সম করিতে পারিলেন না। ভোলানাথের 

অভয়পদ ভাবিতে ভাবিতে সতী নিজের স্তীত্ব মহিমায় যোগাগ্নি সৃঙ্ি করিয়। সম্ত 

দেবতা, সমস্ত খষিগণের সাক্ষাতে সেই অগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন। দক্ষ স্তভিত ও 

বিশ্মিত হ্ইয়া চাহিয়া রহিলেন। সতীত্বের বিজয়-ডঙ্ক। বাজিয়া উঠিল। দেবতারা 
পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

নন্দী নিকটেই ছিলেন। মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে ন! পারিয়া তিনি 

উন্নত্ের মত কৈলাসে ছুটিয়! গিয়া মহাদেবের নিকটে সব বলিলেন। সর্বজ্ঞ মহাদেবের 
কিছুই অগোচর ছিল না; সতী-শোকে তিনি অধীর হইলেন। উন্মত্ের মত “হা 

সতি! হাসতি?” বলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী কীপিয়া উঠিল, 
দেবতারা প্রমাদ গণিলেন। মহাদেব মন্তকের একগাছি জট ছি'ড়িয়৷ মাটিতে আঘাত 

করিলেন । সহসা সংহারমৃত্তি বীরভদ্ত্রের স্তি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দিকে 
ছটিলেন, অনুচরেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মুহূর্তে যজ্ঞসভা লগুগ্ড হইল; বীরভদ্র দক্ষের 

মুণ্ড ছাড়িয়া ফেলিয়া! যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন; ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলাইল। 

অনেকের দুর্দশার সীম! থাকিল না। শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল। 
মহাদ্দেব উন্মত্বের মত যজ্ঞস্থলে আসিয়া দেখিলেন--ত্রীহারই অপমান সহা করিতে 

ন। পারিয়। সতী দেহত্যাগ করিয়! ছিক্প লতার ন্তায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। তিনি 

সেই শবদেহ ্বদ্ধে তুলিয়া লইরেন এবং উম্মাদের মত শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন, জগতের কোন চিস্তাই আর তাহাতে স্থান পাইল না। 
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পার্ধবতী 
মহাদেব সতীর শব স্বদ্বে লইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংহারকর্তা 

সংহারকার্ধা ভূলিয়া, জগতের চিন্তা ভুলিয়া» আজ্র সতী শোকে উন্মাদ। দেবতার! বড় 
চিন্তিত হইলেন; সকলে মিলিয়া ত্কগবান্ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন 
করিলেন। বিষু দেখিলেন, সতীর শব মহাদেবের নিকট হইতে পৃথক করিতে না 
পারিলে, আর কোনও উপায় নাই। স্থৃতরাং অলক্ষ্যে স্ুদর্শনচক্রের স্থারা সতীর দেহ 

খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৫২ অংশে বিভক্ত হইয়া দেহখানি ভারতের ৫২ স্থানে 

পড়িল) প্রত্যেক স্থান মহাপীঠস্থানে পরিণত. হইল। সতী-মহিমার পৰি কীর্তি 
সেই সকল পীঠস্বান আজও পর্যন্ত সকলের নিকট পূজিত হইয়া! আসিতেছে ূ্ 

মহাদেব খন বুঝিতে পারিলেন যে, সতীর দেহ আর তাহার স্বন্বের উপর 
নাই, তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, ত্বাহার আরও অধিক বৈরাগ্যভাব আসিল । 

শ্বশানে-মশানে আর ভ্রমণ না করিয়া তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে 

মহাতপন্যায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি সর্বসিদ্িযুক্ত ; কে জানে তাহার কিসের 

কামনা ! বুঝি পুনরায় সভীলানের জন্তই এই তপস্যা! ! | 
পর্ববতরাজ হিমালয় ও তাহার সাধবী-স্ত্রী মেনকার অনেকগুলি সন্তান। মৈনাক 

তাহাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান । তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজদম্পতী 
বহুকাল হইতে ভগবতীকে কন্তারূপে লাভ করিবার জন্য তপস্তা করিতেছিলেন ; 

স্থৃতরাং তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ও প্রেমের সাগর ভোলানাথের প্রেম 

অঙ্গ রাখিবার জন্যই সতী মেনকার গর্ডে জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
শুভদিনে গুভক্ষণে বহুদিনের আরাধ্যধন ও ভোলানাথের তপন্তাৰ ফল 'সতী, 

ভূমিষ্ঠ হইলেন। আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তিনি শশিকলার মত 
দিন দ্দিন বাড়িতে লাগিলেন। সতীর সৌন্দর্য শরীরে আর ধরে না, তীহার মুখের 
তুলনা নাই, তাহার চরণের তুলনা নাই, তাহার গতির তুলনা! নাই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সৌন্বর্ধযরাজি যেন একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সতীর চরণভঙ্ে স্থলপল্জা ফুটিয়া উঠিত, 
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পার্বতী 

নৃপুরনিকণে কলহংস লজ্জা পাইত। আদর করিয়া কেহ তীহাকে ডাকিত পার্বতী, 
কেহ ভাকিত গৌরী, কেহ ভাকিত উম|। সধীদের সঙ্গে পুতুলখেলায় পার্ববতীর 
কতই আনন্দ; মাটির শিবই তীহার পুতুল। কখনও সেই মাটির শিব লইয়া তিনি 
খেলা করিতেন, কখনও তাহার পৃজা করিতেন, কখনও তাহার বিবাহ দিতেন। এই 
পুতুলখেলায়--তিনি সব তুলিয়! যাইতেন। 

ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনহামায় পদার্পণ করিলেন। সৌন্দর্ধ্য যেন উচ্ছসিত 
হইয়৷ উঠিল। পূর্বজন্মের বিদ্যা আপনিই আদিয়া উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের 
সহিত পার্বতী মাটির শিবের পুজা করিতে লাগিলেন। কন্তার এইরূপ গুণ ও 
শিবপুজার এই আসক্তি দেখিয়া মহাদেবকে যোগাপাত্র মনে করিয়! হিমালয় 

তহাকেই কন্তা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে অস্বীকার 
করেন, এজন্ড মহাদেবের কোন অঙ্গমতি চাহিতে তীহার সাহস হইল না। 

একদিন নারদ আসিয়৷ বলিয়৷ গেলেন যে, মহাদেবের সহিতই তাহার পার্ধধতীর 
বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকট। আশ্বস্ত হইলেন। সথীদের সহিত পার্বতী তপস্া- 
নিরত মহাদেবের নিকট যাইয়া তাহার পুজা করিতেন। মেনকা প্রথম প্রথম বারণ 
করিতেন; কিন্ত নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি তিনি ও হিমালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত 

হইয়! পার্বতীকে শিবপুজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন; উদ্দেস্ট পার্বতীকে দেখিয়! যদি 
মহাদেব স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহা হউক, পার্ধতী এখন হইতে প্রত্যহ 
সখীদের সঙ্গে শিবপৃজা করিতে যাইতেন। এখন আর মাটির পুতুল নহে, স্বয়ং শিবই 
তাহার উপান্ত দেবতা । 

এদিকে দেবতাগণ তারকাস্থরের উৎপাতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সকলেই 
নিজের নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছত হইতে লাগিলেন। 
ব্রহ্মার বরে তারকাস্থুর অজেয়, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন না। একদিন 
দেবতাগণ ক্রম্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। 

্রক্মা কহিলেন, “একমান্র শিবের পুত্রই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, অন্যথা কোন 
উপায় নাই। কিন্ত শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্ন; যদি গিরিরাজ কন্তা পার্ববতীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব ।* দেবতারা সকলে মিলিয়া 
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মদ্নকে হিমালয়ে পাঠাইলেন ; আশ।-মদনই শিবের ধ্যানত্বব্ষ করিয়! কার্ধ্য উদ্ধার 
করিবেন। 

একদিন পার্বতী যথারীতি শিবপৃজ্ায় আগমন করিয়াছেন। মদনও জবমর বুঝিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, সে বসম্তও আদিয়াছে। বসস্তের আগমনে হিমালয় নৃতন গ্রী ধারণ 
করিল ; যোহনবেশে মদন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পার্বতী মহাদেবের 
চরণে পুণ্পাগ্ুলি দিয়া পদ্মবীজের মালা তীহার হস্তে দ্রিতেছেন, ভক্তবৎসল মহাদেবও 

তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হম্ত প্রসারণ করিয়াছেন» এমন সময়ে মদ্দন ফুলধন্থতে 

সন্মোহন নামক শর যোজন। করিলেন। মহাঁষোগী ক্ষণিক বিচলিত হইয়! পার্ব্বতীর 

মুখের দিকে একবার টাহিলেন, পরে আত্মদমনপূর্বক নিজের চিত্তবিকৃতির কারণ 
নির্দেশ করিতে গিয়! দেখেন-_সম্মুথে মদন। অমনি তৃতীয় নেত্র ধক ধক্ করিয়া 
জলিয়৷ উঠিল, অগ্নিজালা সবেগে ছুটিল, মুহূর্তে মদন ভক্মীভূত হইল। দেবতার! 
আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহাদেব অবিলম্থে সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন, পার্বতী ক্ষুগ্রমণে গৃহে ফিরিলেন। 

পার্বতী এখন বুঝিলেন, রূপে শুদ্ধপ্রেমের সম্ভব হয় না। বিনা সংঘষে, বিনা 
সাধনায়, বিনা তপম্ায় প্রেম-লাভ হয় না। ন্তরাং পরা-প্রেম-লাভের নিমিত্ত তিনি 

মহাতপন্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া তিনি বন্ধন ও চীরবাস 

ধারণ করিলেন। অনাহার, অনিদ্রা ও সর্ধববিধ কঠোরতা সহ করিতে লাগিলেন। 

শীতকালে আক শীতল জলে ড়াইয়া, দারুণ গ্রীন্মে চারিপার্থে ভীষণ অগ্নি জালাইয়া, 
যোগিনীবেশে যোগ করিতে লাগিলেন । মুখে শুধু শিবনাম, হৃদয়ে শুধু অভীষ্টদেবতা, 
হায়দেবতার অভ্য়পদচিন্তা। এইরূপে বহুকাল গত হইল; হিমালয় তাহার সোনার 
পার্ব্বতীর এই অবস্থা দেখিয়া গ্রমাদ গণিলেন। 

মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভ্ৃক্তবৎসল ভোলানাথ এইরূপ 
তপস্তায় ভক্তের নিকটে না আসিগ্না থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি ছন্ববেশে 

পার্ধতীর নিকট আসিয়া দেখা দিলেন। কথাগ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জন্ত পার্বতী 

তপস্যা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি পার্বতীর ভভক্তি-পরীক্ষার জন্ত কৃত্রিম 
বিদ্রপের সহিত শিবের যথেষ্ট নিম্দা করিলেন এবং শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে নিকষ, 
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তাহার সহিত বিবাহ হইলে যথেষ্ট ছুঃখভোগ করিতে হুইবে, অন্ত দেবতার সহিত বিবাহ 
হইলে বিলক্ষণ স্থখভোগের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বলিয়া পার্বতীকে পরীক্ষা! কনিতে 
লাগিলেন । পার্বতী এই শিবনিন্দ।৷ সহ করিতে ন! পারিয়া ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া 
তাহাকে শাপপ্রদানে উদ্ভত হইলেন। মুহুর্তে ছন্নবেশ অস্তহিত হইল। তীহার, 
উপান্তদেবতা, তাহার হৃদয়দেবতা। সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শিব পার্ববতীকে 
বিবাহ করিতে ত্বীকার করিলেন। পার্বতী তপস্যা সিদ্ধ হইল। 

হিমালঘ ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই. আহলাদিত হইলেন এবং সন্বরই 
বিবাহের আয়োজন করিলেন। হিমালয় স্বয়ং কন্তা সম্প্রদধীন করিলেন। দেবতার! 

মহানন্দে বিবাহোত্সবে যোগদান করিলেন। ভোলানাথ তীহার হারানো সতী ফিরিয়া! 
পাইলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের অঙ্গ্রহে মদনও পুনরায় জীবন পাইলেন। 

সাবিত্রী 
অভি পূর্ব্বকালে মন্ত্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজ্জ! ছিলেন। রাজার কোন 

সন্ভানাদি হয় না) অবশেষে সাবিত্রীদেবীর উপাঁসনা! করিয়া তিনি এক কন্তা লা 

করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন 'সাবিত্রী'। দেবতার বরে জন্মগ্রহণ করিয়া 

সাবিত্রী দেবতার ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় পদার্পণ 
করিলেন। রূপের প্রভায় দিগন্ত আলোকিত হইল। কন্তাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া 
অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর উপযুক্ত পতি মিলিল 

না। অবশেষে নিরুপায় হইয়। অশ্বপতি কন্তাকে ত্বয়ং পতির অনুসন্ধান করিতে জন্গুরোধ 
করিলেন। পিতার আদেশে সাবিত্রী পতির অদ্বেষণে ত্বয়ং বহির্গত হইলেন। 

বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সাবিত্রী অবশেষে এক তপোৰনে আসিয়া! উপনীত 
হইলেন। শীব্ষদেশের রাজ! ছ্যমৎসেন বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রত্ত ও দৃষ্টিশভিহীন হুইলে, 
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তাহার শক্রুপণ কর্তৃক শ্বরাজ্য হইতে বিভাড়িত হইয়! প্ধী স্বর্চ ও পুত্র সত্যবান্কে 

লইয়। এ তপোবনে বাস করিতেছিলেন। শুভ মুহূর্তে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের 

সাক্ষাৎ হইল। সাবিত্রী সেই মুহূর্তে তাহাকে মনে মনে স্বামিরূপে বরণ করিলেন। 

সিদ্ধমনোরথ হয়! সাবিত্রী গৃহে ফিরিয়া আদিলেন। 

একদিন দেবর্ধি নারদ অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এন সময়ে 

সাবিজী আগিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও ”তপোবনবাসী সত্যবান তাঁহার স্থামী” 

এই কথ পিতাকে বলিলেন। নারদ এ বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন__ 

“সত্যবান্ অল্লায়ু, অস্ত হইতে এক বৎসর পুর্ণ হইলে তীহার মৃত্যু হইবে অস্থপতি 

সাবিভ্রীকে অন্ত কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন। সাবিত্রী কহিলেন--“আমি 

মনে মনে সত্াবান্কেই স্বামিরূপে বরণ করিয়াছি, পুনরায় অপরকে কিরূপে বিবাহ 

করিব? সত্যবান্ অল্লাযুঃ হইলেও তিনি আমার ম্ামী।” কন্তার ছ্ুচ প্রতিজ। 

জানিয়া অশ্বপতি বাধ্য হইয়া তপোবনে ছ্যমৎসেনের নিকট গমন করিলেন এবং 

গভক্ষণে সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সাবিত্রী শ্বুর ও 

শ্বশ্বমাতার সহিত তপোবনেই রহিলেন। 

নারদের বাক্য সাবিত্রীর মনে সর্বক্ষণ জাগরূক রহিল। তিনি সর্বক্ষণই সেই 

দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন পূর্ব তিনি শ্থামীর 

মঞজলকামনায় ভিরাতব্রত আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইল । 

: সত্যবান্ যথারীতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে চলিলেন। সাবিজ্রী সঙ্গে 

যাইতে চাহিলেন, সত্যবান্ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই নিরম্ত 

হইলেন না। অগত্যা সত্যবান্ তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। সাধবী স্বামীকে যেন গণ্তীর 

মধ্যে বেষই্টন করিয়া চলিলেন। 

কাঠ কাটিতে কাটিতে সত্যবানের অত্যন্ত শিরঃগীড়া উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত 

অস্থির হুইয়! সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা! করিয়। শয়ন করিলেন। সত্যবানের চেতনা 

লোপ পাইল । ভীষণ রানি উপস্থিত হইল । বনের অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকারকে যেন 

আরও ভীষপ করিয়া তুলিল। সেই ছূর্তেস্ত অন্ধকারের মধ্যে এক দেবজেণোতি 

বিকশিত হইয়া উঠিল $ সাবিত্রী চাহিয়া দেখেন__হত্তে দণ্ড, মস্তকে কিরীট, অঙ্গে 
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€জ্যাতি-পুঞ্শ-_এক বিরাট্ যৃষ্তি] সাবিত্রী প্রণাম করিলেন। গ্বেবতা কহিলেন-__ 
“মা সাবিত্রী, আমি ধর্ধরাজ যম, তোমার স্বামীর পরমাযুং শেষ হইয়াছে। আমার 
অঙ্চরেরা তোমার সতীত্বতেজে অগ্রসর হইতে পারিল না, আমি ন্যয়. আসিয়াছি; 
তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়। তুমি গৃহে গমন কর। মত্ত্যবাসী সকল জীবের অদৃষ্টে 
মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, আমি আশা করি তৃমি এজন্য ছুঃখ করিবে না।" যযরাজের অন্থরোধে 

সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছুদুর সরিয়া গেলেন। ম্ৃত্যুরাজ সত্যবানের 

দেহ হইতে অঙ্ুষ্টগ্রমাণ এক পুরুষমূত্ধি বাহির করিয়! তাহ1 লইয়া! চলিতে আরভ্ত করিলেন । 

সাবিভ্রীও তাহার অনুসরণ করিলেন । ধন্দরাজ সাবিস্ত্রীকে তাহার অনুদরণ করিতে 
নিষেধ করিলেন। সাবিত্রী যমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই তাহার পিছু পিছু 
ছুটিতে লাগিলেন এবং কহিলেন-_“পিতঃ, আপনি বলিলেন মৃত্যুই বিধির বিধান", 
আবার সেই বিধির বিধানেই সতীর আত্ম। পতির আত্মার সহিত চির-অবিচ্ছিনন ; 
স্থৃতরাং নারী ম্বামীর অন্রুদরণ করিতে বাধা । অতএব আপনি আমাকে নিবারণ 

করিতেছেন কেন ?% ধর্মরাজ সন্ত হইয়। বলিলেন--“আমি তোমার ধর্ঘজ্ঞানে পরম 

সম্তোষলাভ করিয়াছি। স্বামীর পুনর্জাবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থন! কর।” সাবি 
কহিলেন--“আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাভ করুন” যমরাজ কহিলেন “'তখাস্ত” । আবার 
কিছুদূর গিয়! যম পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিস্্রীকে উন্মা্িনীর ন্তায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন 
--বিৎসে! তোমার ম্বামীর আমুঃ শেষ হইয়াছে, তুমি গৃহে গমন কর । তোমার উপর 
আমি বড় সন্তষ্ট হইয়াছি, পতি ভিন্ন অন্ত বর প্রার্থনা কর।» সাবিআঁ ৰর প্রার্থন! 
করিলেন--“আমার শ্বশুর হৃতরাজ্য পুনঃ গ্রাঞ্ধ হউন।” যম উত্তর করিনেন “তথাস্ত” | 

সাবিত্রী পুনরায় চলিতে লাগিলেন । যম কহিলেন_-“অনর্থক কেন আসিতেছ? গৃহে 
যাও।* সাবিত্রী বলিলেন-_-“আমি গৃহে ফিরিতে অসমর্থ ; কি এক অলক্ষ্য শক্তি ষেন 
আমাকে স্বামীর পশ্চাতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । যেখানে স্বামী থাকিৰে সেইখানেই 
স্্রীথাকিবে। আমার আত্মা ত পূর্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইভেছে।” আবার 
যমরাজ বলিলেন__“ম্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা কর সাবিষ্ত্রী 
বলিলেন--“আমার পিতার পুত্র হউক ।৮ যমরাজ “তথান্ত” বলিয়া চলিতে লাগিলেন। 
সাবিত্রীকে আবার পশ্চাতে আসিতে দেখিয়! যমরাজ বলিলেন--*্া, তুমি বড় 
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অবোধের জায় কাজ করিতেছ। স্বামী পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে হ্্রীরও কি 
দেখানে বাইন্ডে হইবে ?” সাবিস্রী বলিলেন_-“ধর্ঘঘরাজ, ত্বামী জীবিতই হউন আর 
মৃতই হন, জ্রীন্োক ত্বামীর পূজা করিবেই। আ্ত্রীর সহিত স্বামীর ইহ্কাল-পরকালের 
সম্পর্ক | ঘ্রী ত্বামীর ধর্মের সহায়» কর্মের স্িনী। অতএব স্বামীর পাপে স্ত্রী নরকে 
যাইতেও প্রস্তত, পৃথপ ভাবে স্বর্গে বাইতেও গ্রস্ত নয়।” ধর্মরাঁজ বলিলেন--“তোমার 
ধর্ঘজ্ঞানে অতীৰ সন্ধষ্ট হইয়াছি$ কিন্ত কি করিব, আমু শেষ হইলে কেহ তাহাকে 
বাচাইতে পারে না। অতএব তুমি ্বামীর জীবন ভিন্প অন্ত সব বর প্রার্থনা কর।” 
সাবিস্রী কহিনেন__-“পিতঃ, যখন এত অনুগ্রহ করিলেন তখন সত্যবানের পুত্র রাজ! 
হইবে এই বর দিন।৮ যমরাজ সাবিজ্রীর কথায় এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ ঘলিলেন--“তথাস্ত+। সাবিভ্রী আশ্বম্ত হইলেন; বুঝিলেন স্বামীর প্রাণ 
রক্ষা করিতে পারিবেন। তিনি পুনরায় যমরাঁজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । 

যম এইবার বিরক্ত হুইয়া কহিলেন--“তোমার গ্রার্থিত সকল বরই দান করিয়াছি, 
আর কি তোমার প্রার্থনা করিবার আছে? তোমার ন্বামীর জীবনকাল শেষ 
হইয়াছে, এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, তুমি গৃহে গমন কর।” সাবিী কহিলেন_ 
“ধর্মরাজ, এইমাক্জ আপনি বলিলেন যে, সত্যবানের পুত্র রাজ! হইবে; তিনি ত 

মৃত, ভবে ইছা কিন্ূপে সম্ভব হইবে? আপনার বাক্য কি অন্যথা হইবে?” ধর্মবরাজ 
চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট তিনি পরাত্ত হইয়াছেন। সন্তষ্টচিততে ধর্দরাজ 
সত্যবানকে পুনজ্জাবিত করিলেন। অকপট অব্যদ্ধিচারিণী পতিভকির নিকট সাক্ষাৎ 
মৃত্যুদেবতাকে পরাজয় ম্বীকার করিতে হুইল। সাবিত্রী সত্যবান্কে লইয়! হৃষ্টচিত্ে 
ফিরিয়া আলিলেন। সত্যবান্ যেন নিদ্রা হইতে উঠিলেন, তিনি এ পর্ধাস্ত কোন 
সংবাদ জানেন না। রাত্রি হইয়াছে, অথচ সাবিত্রী তাহার নিজ্রাভঙ্ করেন নাই 
বলিয়া অন্থঘ্বোগ করিতে লাগিলেন। পরে সাবিস্রীর মুখে তাহার মহানিপ্রার কথা 
ও তাহার চেষ্টায় পুনজর্জাবন লাভ করিয়।ছেন শুনিয়! ধন্য হইলেন। 

সভাবান ও সাবিত্রীকে বহক্ষণ দর্শন না করিয়। অন্ধ রাজা ও তাহার পত্বী বড়ই 
শোকাকুব হইলেন। সহস| অন্ধের নয়ন দর্শনক্ষম হুইল। উভদ্বে আশ্টর্য্যান্বিত হইলেন। 
সত্যবাৰ ও ্বাবিত্রী হর্যোৎফুল্পচিত্তে কুটারে আগমন করিলেন। তাহাদের নিকট 
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ছাজলুরা। 
নমস্ত শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজা ও রাণী সাধবী-সতী সাবিস্ত্রীকে সহ আদীর্বাদ 
করিলেন। অপুভ্রক পিতার শতপুত্র হইল। সাবিত্রী পুত্রের জননী হইয়া রাজ্য 
ভোগ করিতে লাগিলেন। সীধবী স্ত্রী স্বামীর জন্ত যমের নিকটে ধাইন্টেও ভীত 
হন না। 

মনসুয়। 

ভারত-রমণীর সতীত্বের অন্যতম উজ্জ্বল আদর্শ _খধিপত্বী অনকুয়া। ইনি ক্রন্ধার 
মানসগুত্র মহধি অভ্রির সহধর্মিণী। তৎকালে ইহার সতীত্বমহিম৷ বিশ্ববিধত ছিল। 
কেবলমাত্র পাতিব্রত্য হারাই ইনি অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন । 

একদিন ব্রন্ধা, বিষণ ও মহেশ্বর ইহার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য জাঙ্গীসবেশে মহধি 
অন্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে মহর্ষি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, 

কার্য্যবশতঃ স্থানাস্তরে গিয়্াছিলেন। অগত্যা অননুয়াকেই অতিথি-সৎকারের ভার 
গ্রহণ করিতে হইল। তিনি যথাবিধি পাস্-অর্থ্যাদি প্রাথমিক আতিথ্য প্র্ানপূর্ব্কক 
ক্ষুধার্ত অতিথিগণের জন্ত যথাশক্তি অক্র-ব্যপ্রনা্দি প্রস্তুত করিয়া অতিথি ব্রাহ্ষণগণকে 

আহারার্থ আহ্বান করিলেন । খাইতে বসিয়া শ্রাহ্ষণগণ বলিলেন--"আমরা প্রত্যেকে 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি যে, বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন ব্যক্তি পরিবেশন করিলে আমরা সে 

অন্নম্পর্শ করিব ন1।* অতিথিগণের এই কথায় সাধ্বী অনন্থ্যা যন্থাসমন্তায় 
পড়িলেন। ক্ষুধার্ত অতিথি ভোজনের আসনে উপবিষ্ট--ম্বামী কখন আসিবেন 

তাহার কোন ঠিক নাই ঃ তিনিই বা কেমন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের সুখে 
বন্ত্াচ্ছাদিত না হইয়! পরিবেশন করিবেন? অতুক্ত অতিথি বসিল্না থাকিলে বা 
উঠিয়া চলিয়া! গেলে আশ্রমধর্দের হানি হয়ঃ অথচ পরিবেশন করিতে গেলে 
সতীত্বধন্্দ ব্যাহত হয়। এখন সভী উভয়সক্কটে পড়িয়! সন্কটহারী হধুস্দনকে শ্মরণ 
করিয়া মষ্ঈপূত জল অতিথিগণের মন্তকে ছিটাইয়া দিলেন। সতীত্বমহিমায় তৎক্ষণাৎ 
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অতিথিগণ সন্তোজাত শিশুর আকার প্রাগ্ড হইলেন। তখন অনস্থয্া শিশু তিনটিকে 
কোলে লইয়া তাহাদিগকে স্তন্তপান করাইতে লাগিলেন । 

এদিকে সরম্বতী, লক্ষী এবং পার্ধতী- ত্ব ত্ব স্বামীর অনর্শনে খুঁজিতে খনিতে 
সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ্রিমৃত্ির এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া অতিমান্ত্র বিস্মিত! 
হইলেন এবং তাহাদের উদ্ধার-মানসে তপশ্য। করিতে লাগিলেন। তপন্যার ফলে 
তথায় দ্বেবাদিদেবের আবির্ভাব হইল এবং ত্রিমৃত্তি তাহাদের পূর্ববা বস্থা। ফিরিয়া পাইলেন । 

অনস্থস্না যখন দ্বেখিলেন যে, অতিথিত্রয় ছদ্মবেশী ব্রদ্ধা, বিষু) ও মহেশ্বর, তখন তিনি 

তাহাদের পঙ্গভলে পড়িয়া মাজ্জনা! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রিমৃতি সন্তুষ্ট হইয়া 

তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিজেন। অনন্থয়া বলিলেন যে, “যদি আপনারা 

আমার উপর সম্ভ্ হইয়া থাকেন তবে বর দিন যে» আমি যেন আপনাদের মত 

গুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করি।” মৃ্তিত্রঘন 'তথাস্ত' বলিয়া অস্তহিত হইলেন। কালক্রমে 

ইহার গর ব্্ধা, বিষুঃ এবং মহেশ্বরের অবতারত্বরূপ মহত্ধি দত্াত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন।' 
সতী অনন্যা সভা্ব মধ্যাদায় চিরদিনই পুজা পাইয়া আসিতেছেন। 

অক্রন্ধতী 

ভারতের নারীকুলশিরোমণি বশিষ্ঠ-পত্বী অরুন্ধতী । সতীত্বেরে এমন গরিমাময় 

আদ, এমন বিদূধী ও ক্ষমতাঁপরায়ণা তাপণী নারী ভারতের চিরযুগের পুজা ও 
শ্রদ্ধার পাত্রী। যজ্ঞাগ্ি হইতে যাহার জন্ম, যিনি আজীবন পৃতচরিতা ও 

শুদ্ধচিত্া। তিনি যে সকল নারীর আদর্শের পাআী হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? 

শাস্ত্রে লিখিত আছে-_ব্রহ্ধার মানসকন্তা সন্ধ্াই অরুদ্ধতীরূপে মর্ভতো জন্মগ্রহণ 

করেন। লোহিত সাগরের তীরে চন্তুভাগ৷ নামে এক পর্বতে ইনি আরাধা দেবত৷ 
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বিষ্ণুর সাক্ষাৎলাত্ের আশায় বহুকাল তপন্তা করিলেন; কিন্তু অতি কঠোর 
তপন্তাতেও বিষুর সাক্ষাৎলাভ হইল না। তপন্তার জুটি কিছুই হয় নাই, তথাপি 

আরাধ্যদেব সাক্ষাৎ দিলেন না কেন, এই চিন্তায় সন্ধ্যার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। 
শান্্রে বলে, কোন ইইগুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে তপস্যা সফল হয় না। তপন্তা 

আরম্তের পূর্ব্বে অকুদ্ধতী কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই গ্াহাকে এরূপ 
বিপদে পড়িতে হুইয়াছিল। অবশেষে প্রজাপতি ব্রদ্ধার দয়া হইল। নন্ধাকে 
দীক্ষা, দিবার জন্য দ্য ব্রা ব্রাঙ্গণশ্রে্ বশিষ্ঠদেবকে পাঠাইলেন। সন্ধা বশিষ্টের 

নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া পুনরায় তপস্তা আরগু করিলেন। এবার সন্ধার কঠোর 
তপস্ঠায় আরাধাদেব স্বপ্ন আদিয়! সন্ধ্যাকে তাহার অভিলধিত বর প্রার্থন করিতে 

বলিলেন। সন্ধা হুখশাস্তিঃ ধন-এশ্বরধ্য, রাজবৈভব প্রভৃতি কিছুই ন| চাহিয়া শুধু 
পাতিব্রত্য বর প্রার্থনা করিলেন। বিষু। বলিলেন_-“এ জন্মে তোমার এই তপস্যার 

জন্য তুমি মেধাতিথি খষির যজ্ঞে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে । এ জন্মে তোমার কামন! 
পূর্ণ হইবে। তুমি এ জগতে সতীত্বের চরম আদর্শ রাখিয়া অবশেষে ন্বামীর সহিত 
নক্ষত্রমগ্ডলে চিরদিন বাস করিবে 1৮ 

কিছুকাল পরে চন্দ্রভাগ! নদীতীরস্থ এক তপোবনে মেধাতিথি খষি জগতের মঙ্গলের 
জন্য জ্যোতিষ্টোয যজ্ঞ আরম করিলেন। বর্গের সকল দেবতাই মেই যজ্জে উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। ম্ব়ং ভগবান্ হইতে সকল দেবতাই মেধাতিথির যজ্ঞে সন্তষ্ট হইয়া 

আপন আপন স্থানে চলিয়া! গেলেন। যজ্ঞশেষে ভম্মরাশি সরাইবার সময় তিনি সেই 
তন্মধ্যে এক পরমাহুন্দরী শিশু-কন্ত! দেখিতে পাইয়৷ খুবই আশ্ধ্যাম্বত হইলেন। 
এমন সময় দৈববাণী হইল--“ইনি ব্রদ্ধার মানসকন্তা। ; পুণাকর্খ সম্পাদন করিয়া! জগতে 
উব্জরল আদর্শ রাখিবার জন্য আবার অনু গ্রহণ করিলেন ।» | 

মেধাতিথি তৎক্ষণাৎ শিশু-কন্তাটিকে কোলে লইয়া খুব আদর-বত্ধ করিতে 
লাগিলেন। তখন ইহার নাম রাখিলেন 'অরন্ধতী', অথাৎ ধান কোন কারণে 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন ন। | 

খুব কঘ খধিই বিবাহ করেন এবং ইহাদের সম্ভানাদি কমই হয়, কিন্ত প্রত্যেক 
খধির শিস্ত থাকে অনেক! মেধাতিথর আশ্রমেও বহুসংখ্যক শিক ছিল। 
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মেধাতিথি, তাহার পত্বী ও বহু শিষ্যের অপাঁর দ্সেহে ও পরম যদ্বে অরুদ্ধতী দিন দিন 
শখিকলার ন্তায় বন্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন অরুন্ধতী সকল রকম শ্ত্রীশিক্ষায় 

সশিক্ষিতা হইলেন, ধখন তাহার হৃদয় জ্ঞানে, করণায়, শুচিতায় পূর্ণ হইল, যখন 
যৌবনের পরিপূর্ণ রূপলাবপ্য সার! দেহে ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলে দেখিলেন একটা 
সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিম! । 

অরুদ্ধতী যৌবনে পদার্পণ করিবার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধাভিধির আশ্রমে 
বশিষ্ট্বেব আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব অরুদ্ধতীর প্রথম দর্শনেই মুখ 
হইলেন। অরুদ্ধতীও বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া বিচলিতা হইলেন। মনে হইল, ইনিই 
যেন তাহার ইহকালের ও পরকালের দেবতা । অরুদ্ধতী এই ভাবাস্তরের কথা 
খধিপত্বীর নিকটে গিয়া! কহিলেন। খাধিপত্বী কহিলেন, “মহর্ষি বশিষ্ঠদেবই এ জগতে 
জানে ও ধর্পে শ্রে্ট। গত জন্মে ইনিই তোমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই 

তুমি বিষ্ুর সাক্ষাৎ-দশনলাভ করিয়াছিলে। বর্ষার ইচ্ছায় ইনিই এ জন্মে তোমার 
স্বামী হইৰেন। এই মহর্ষির সেবা করিয়াই তুমি জগতে সতীত্বের আদর্শ রাখিয়া 

যাইবে ।” 
এঁ আশ্রষে বশিষ্দেবের হঠাৎ আগমনে মেধাতিথি বড়ই সন্তষ্ট হইলেন। সর্বজ্ঞ 

খধি বুঝিলেন অকুদ্ধতীর বিবাহকাল উপস্থিত বলিয়া টৈবক্রমে বশিষঠদেব তাহার 

আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠদেবের নিকট অরুত্ধতীর বিবাহের প্রস্তাব 

করিলেন। বশিষ্ঠদেব কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। 
শুগ্ছিনে গুভক্ষণে স্বর্গের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মেধাতিথি ্রহ্ষষি 

বশিষ্ঠের হস্তে ভীহার বড় আদরের, বড় স্মেহের কন্তাকে সমর্পণ করিলেন। 

দেবতার! ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। বিবাহের পর ম্বামীর সেবাই অরুদ্ধতীর 
একমাজ্ ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। মামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি 
ধন্য! হইলেন। 

কালে সতী অরুন্ধতী শতপুত্র প্রসব করেন। পুত্রগণও বশিষ্ঠদেবের স্তায় স্থশিক্ষিত 
ও জ্ঞানী হ্ইয়াছিলেন। পুঞ্রপাঁলনকালেও অরুদ্ধতী কোনদিন খ্বামিসেবা দুলিয়া 

ঘান নাই। অরুদ্বতীও স্বামীর ষ্ঠায় ক্ষমশিল! ছিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে 
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শত পুত্রের নিধনে যেদিন বশিষ্ঠ ক্ষমা ও ধৈর্ধোর সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বামিত্রকে 
ব্রদ্ধশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেদিন অকুদ্ধতী স্বামীর ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়া 
তাহাকে এঁ মহাপাপে লিগ হইতে দ্বেন নাই। তখনকার ব্রা্ধণ বা খষি তাহাদের 
ভগবদ্-তুল্য শক্তির প্রভাবে কোন কোন স্থলে ব্রদ্ষশাপ দিয়া নিজেদের শ্তিক্ষয় 
করিতে বাধ্য হইতেন এবং সেই পাপের গ্রায়শ্চিত্বের জন্য আবার বহুকাল কঠোর 
সাধন! করিয়! পাপক্ষালন করিতেন। কিন্তু বশিষ্টদেব অরুন্ধতীকে অর্ধাঙ্গিনীরূপে 

পাইয়া! 'এর্পপ পাপে কোন দিন লিগ্ত হন নাই । 
এ জগতে বহুকাল সংসার করার পর অরুন্ধতী স্বামীর সহিত ব্বর্গে যাইয়া তাহার 

সহিত এখনও বনবাঁদ করিতেছেন । আজ পর্যন্তও ইহারা সপ্তর্ষিমগ্ডুলে থাকিয়া 
আমাদের পুণ্যকর্মের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। উত্তর আকাশে ঞুবনক্ষত্রের 

নীচেই এই সপ্তর্ষিমগ্তল। এই সাতটী নক্ষত্রের মধ্যে যে উজ্জ ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়, সেইটী বশিষ্ঠের সহধশ্মিণী সতীশিরোমণি অরুন্ধতী । 

কত হাজার বৎমর আগে অরুন্ধতী স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার সতীত্ব-মহিমা 
আজও বিলীন হয় নাই। আজও সেই পুণ্যমহিমা চির-উজ্জল। হিন্দুনারীর বিবাহের 
সময়ে এই সতীর নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে হয়, এবং বর কন্তাকে আকাশে 

অকুদ্ধতীকে দেখাইয়৷ দেন। কন্তাও অকুদ্ধতীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করেন-_ 
হে অরুত্ধতি! আমি যেন তোমারই মত আমার পতিতে কায়মনোবাক্যে লগ্ন 

হইয়া! থাকিতে পারি |” 



সীত। 
যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিভ্র তাহা সীতা অর্থে ব্যবস্থত হইয়া থাকে । 

সর্ববংসহা সীতার মত হওয়া সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্দেস্ট। এই সীতা মিথিলার রাজা 

রাজর্ধি জনকের কন্া। প্রবাদ আছে, যজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়া জনক 
রাজা এক রূপলাবণ্যবতী কন্তা প্রাপ্ত হন এবং সেই কন্তাকে তিনি নিজের কনার 

স্তায় লালনপালন করেন। লাঙ্গলের সীতা৷ অর্থাৎ ফল! হইতে উঠিগ্রাছিলেন বলিয়া 

সেই কন্ত। “সীতা” নামে অভিহিত হন। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ দশ দিক্ আলোকিত করিতে লাগিল। তাহার 

গুণের সীমা! ছিল না। পিতার নিকট হইতে যখন সর্বশান্ত্র ও সর্বধর্ম শিক্ষা 

করিলেন, তখন তাহার বয়স'মাত্র ছয় বৎসর । 

রাজধি জনক কন্তার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে উপযুক্ত 

পাত্রের হস্তে দান করিতে মনস্থ করিলেন। বনু সাধনায় প্রাপ্ত হরধনু তাহার গৃহে 

ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন_-যে-কেহ সেই ধন্থু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, 
তাহাকেই তিনি কন্া সম্প্রদান করিবেন। একে একে সকল দেশের রাজকুমারগণ 

আসিলেন, কিন্তু ধনু ভঙ্গ করা দূরে থাকুক, অনেকেই তাহা তুলিতেও পারিলেন না। 
লঙ্কার রাক্ষনরাজ রাবণও ছল্মবেশে আসিয়াছিলেন, তিনিও অনমর্থ হইয়া লজ্জা, ক্ষোভ, 

অপমান লইয়! ফিরিয়া গেলেন। জনক মহাচিস্তিত হইলেন। 

বিশ্বামিত্র খাষি তাড়ক! রাক্ষপীর উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যার 

রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্পণকে তাড়কাবধের জন্চ লইয়া! গিঘ়াছিলেন । 

তাড়কাবধের পরে বিশ্বামিত্র রামকে সীতার উপযুক্ত পান্ত্র মনে করিলেন এবং ছুই 

ভাইকে লইয়া! জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম 
অবলীলাক্রমে সেই ধন্ছু ভঙ্গ করিলেন। দশরথ সংবাদ পাইয়া মিথিলায় আসিলেন। 
রামের সহিত সীতার বিবাহ হই । জনকের তিন ভ্রাতুদ্পুত্রীর সহিত রামের অপর 
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লীতা 

ভিন ভ্রাতারও বিবাহ হইল। সীতা ও অন্তান্ত বধূদের লইয়া দশরথ অযোধ্যা 
ফিরিলেন। 

অযোধ্যায় গিয়া সকলেরই কয়েক বৎসর বেশ সুখে কাটিল। দশরথ অত্্ত বৃদ্ধ 
হওয়ায় জোষ্টপুক্ম রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু রাণী 
কৈকেয্ী দাসী মন্থরার প্ররোচনায় নিজপুত্র ভরতকে রাজ! করিবার উদ্দেশে কৌশলে 
রামের চৌদ্দ বৎসর বনবান ঘটাইলেন। রামের বনগমনই স্থির হইল। 

রাম একে একে সকলের নিকট হুইতে বিদায় লইয়৷ শেষে জানকীর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। কহিলেন_-“জানকি ! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমাদের 
চিরদিনই সথখে কাটিবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছ। অন্যর্ূপ। পিতৃসত্য পালন করিবার 

জন্য আমি বনবাসী হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্দশ বৎসর গুরুজন সেবায় নিধুক্ত 

থাকিও। আমায় বিদায় দাও ।৮ এই কথায় সীতা কহিলেন--"তুমি যদি বনে 

গমন কর, তাহা হইলে আমি কি স্থখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমি আমার একমাত্র 
গুরু; তুমি যখন যেভাবে থাকিবে, আমিও সেইভাবে থাকিব। তোমারই নিকট 
হইতে শুনিয়াছি, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। তুমিই ত বলিতে, স্বামীর 
জীবনই স্ত্রীর জীবন; স্বামীর সুখেই স্ত্রীর স্থখ। তুমি যদি বনে যাও, আমি দাসী 

হইয়৷ সঙ্গে যাইব । দাসীর সেবায় তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে ।* রাম এই 
দুঃখের মধ্যেও স্ুখা হইলেন, কিন্ত অশেষ প্রকারে সীতাকে বনবাসের ক্লেশের কথা 

বুঝাইলেন। সীতা উত্তর করিলেন-_-“তোমার সঙ্গে তরুতলে বাস করিলেও আমি 
তাহা ত্বর্গ বলিয়া মনে করিব; তোমার সঙ্গে থাকিয়া ধূলি-ধৃনরিত হইলেও তাহা 

চন্দন-শোভিত বলিয়া মনে করিব। কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহা 
তোমার স্সেহ-চুম্ঘন বলিয়া মনে করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে আমি 
নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।” সীতার এইক্প দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! শুনিয়া রাম তাহাকে সঙ্গে 
লইতে বাধ্য হইলেন। রাম, সীতা ও লক্ষণ অযোধ্যা অন্ধকার করিয় বনে চলিলেন। 
এদিকে পুত্রশোকে রাজা দশরথ দেহত্যাগ করিলেন। 

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরত চিত্রকুটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম 
অনেক বুঝাইয়৷ ভরতকে আশ্বস্ত করিলেন। ভরত তখন নিরুপায় হইয়। রামের 
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পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। এই পাছুকার নীচে থাকিয়! ভরত রাজাশাসন 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাম অনেক বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটি বনে আসিয়! 

উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুটার নির্মাণ করিয়! তিনজনে বাস করিতে লাগিলেন । 
সেখানে রাক্ষসের বড়ই উৎপাত। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবণের ভগিনী শূর্পণথা 
একদিন রাম-লক্ষ্ণকে দেখিতে পাইয়া রামকে বিবাহার্থ অন্ভুরোধ করেন। ইহাতে 

তিনি রামন্লক্ষ্ণের নিকট যথেই্ই অপমানিত হইয়া ভ্রাতার নিকট গিয়া নিজের 
দুঃখের কথা! বলিলেন। রাবণ শূর্পণথার মুখে লীতার সংব!দ পাইয়া তাহাকে হরণ 
করিবার জন্ত মারীচ নামে এক রাক্ষপকে পাঠাই দেন এবং নিজেও সঙ্গে আসেন। 

মারীচ হ্বর্ণযুগরূপে রামকে কুটার হইতে অনেক দুরে লইয়! যায়। মারীচের কৌশলে 

লক্্ণকেও কুটীর ত্যাগ করিতে হইল। সেই সুযোগে ছুষ্ট দশানন সম্ন্যাসিবেশে 

সীতার কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলহদয়! সীতা তাহাকে ভিক্ষা! দিতে 

অগ্রসর হইবামাত্র ভণ্ড নিজমৃত্তি ধারণ করিয়া সীতাকে সবলে রথে তুলিয়া লইয়৷ 
পলায়ন করিল। তারপর সীতা এইব্ূপে রাম হইতে পৃথক হইলেন এবং লঙ্কায় 
রাবণের বন্দিদীরূপে থাকিতে বাধ্য হইলেন। রামের বিরহে সীতা মৃতপ্রায় 

হইলেন। 

রাম ও লক্ষণ বন্কষ্টে লীতার সন্ধান পাইলেন। স্থগ্রীব ও হন্ুমান্ প্রভৃতি 

বানরগণের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইল। বাযুনন্দন হনুমান এক লাফে সাগর 

পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং সন্ধান করিয়া জানিলেন, সীতা অশোকবনে 
চেড়ীগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্য কাজে যাইলে হন্থমান্ 

সীতার কাছে গিয়া বলিলেন--'দেবি, আপনার স্বামী বহুকষ্টে আপনার সন্ধান 
পাইয়। আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং আপনি এখানে আছেন নিশ্চয় জানিলে 

তিনি সসৈম্ে লঙ্কা আক্রমণ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।” সীতার মলিন 
বেশ ও ম্লান মুখ দেখিয়। হচ্ছমান্ ভাবিলেন, মাকে আর বেশীদিন এখানে রাখা 
উচিত নয়। তাই তিনি বলিলেন--“মা, ধদ্দি কষ্ট একেবারে অদহা হইয়া থাকে, 

তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে সাগর পর হইয়া 
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আপনাকে শ্রীরামের নিকট লয়! যাইব।” সীতা! যদ্দিও হুন্ুমানের নিকট নিদর্শন 

পাইয়াছিলেন যে, হ্ুমান্ গ্রীরামেরই ভক্ত ও চর, তথাপি পরপুরুষের ত্বদ্ধে উঠিয়া 
রক্ষা পাওয়া! এবং বীরশ্রেষ্ঠ হরধঙ্ুভঙ্গকারী রামের ভার্ধ্যার পক্ষে চোরের মত 

পলায়ন করা তাহার স্বামীর অগৌরবের হইবে ভাবিয়া যাইতে অন্থীকার করিজেন। 

বাধ্য হইয়া হন্ুমান্ ফিরিয়া! আসিয়া প্রীরামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন; শ্রীরামচন্জ 

বানরগণের সাহায্যে সাগরের উপর ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাত্ধীপ পধ্যস্ত এক 

স্ববৃহৎ সেতু বীধিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন এবং রাবণ ও তীহার সৈম্তগণকে ৰখ 

করিয়৷ সীতার উদ্ধার করিলেন । 
এতকাল পরগৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়! প্রজার! যদি সীতার উপর কোন 

কলঙ্ক আরোঁপ করে এবং তাহাতে যদি বংশমর্ধ্যাদ! ক্ষু্ হয়, এই ভয়ে রাম সীতার 

অগ্নিপরীক্ষা করাইলেন। সাধবী লীতা ইহা নীরবে অন্গমোদন করিলেন। সীতা 

অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সকলে অধযোধ্যায় ফিরিয়া আদিলেন। 

এদ্দিকে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্থপন্থিতি কালে তাহার পাদুকা 

সিংহাসনে রাখিয়া নিজে তদীয় ভূত্যের স্তায় প্রজাপালন করিতেছিলেন। এখন 

শ্রীরামকে পাইয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দ সাগরে মগ্ন 
হইল, কিন্তু তখনও সীতার দুঃখের অবসান হুইল না। অগ্রিপরীক্ষা প্রজার কেহ 

চক্ষে দেখে নাই, স্থতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়! অনেকে সীতার উপর মিথ্যা কলম্ক 

আরোপ করিতে লাগিল। চরমূথে এই সংবাদ পাইয়া প্রজারপ্রক রাম পুনরায় সীতার 
বনবাসের বাবস্থা করিলেন। লক্ষণ সীতাকে লইগ কৌশলে বান্মীকির তপোবনে 

রাখিয়৷ আসিলেন। | 

সীতার দুঃখের সীম! রহিল না। সীতা তখন. পুর্ণগর্ত| | রাজরাণী, মুনির কুটারে 
যমজপুত্র প্রসব করিলেন। রাজকুমারদিগের জন্মের কথা রাম, লক্ষণ প্রভৃতি 
জানিলেন ন|। বাল্সীকি যথাকালে তাহাদের জাতকর্শাদি সমস্ত সংস্কার করাইয়া 

সর্বশান্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শ্রিক্ষা! করাইলেন। পূর্বেই বাম্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন 
এই সময়ে লব-কুশকে রামায়ণগান শিখাইলেন। লব-কুশের মুখে বাল্পীকি-রচিত 

রামায়ণ-গান শুনিয়া সীতা স্বামিবিরহ ভুলিয়া যাইতেন। 
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অতঃপর মহাসমারোহে শ্রীরামচন্্র অশ্বমেধ-বজ্জ আরম্ড করিলেন। হিন্ুশান্তে 

আছে--কোন ধর্কাধ্য স্ত্রীববর্তমানতায় স্বামী একাকী করিতে পারেন না। সেই 

যজ্ঞের জন্ত সীতার হ্র্মৃষ্তি গড়াইতে হইল | সমস্ত রাজ! ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হইল। 
বান্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্ঞে আনিয়া লব-কুশকে দিয়া রামায়ণ-গান 

করাইলেন। সকলেই লব-কুশের রাম-চরিত গান শুনিয়া মু হইলেন। রামের সীতা- 
শ্বৃতি জাগরূক হওয়ায় তিনি অস্থির হইলেন। বাল্সীকি সীতাকে অযোধ্যায় আনিলেন। 

সীতার মনে স্বামীর প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। কেবলমাআ প্রজাদের 

মনোরগুনের জন্যই যে তাহার স্বামী এরূপ কার্ধয করিয়াছেন, তাহা! তিনি বিশিষ্ট- 

রূপে জানিতেন। তাই স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। 

সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বাল্মীকি রামকে অন্করোধ করিলেন । কিন্তু পুনরায় 

পরীক্ষার কথা উঠিল। পরীক্ষার কথা শুনিয়৷ সীতার নিজের প্রতি অত্ন্ত ঘ্বণ 

জন্মিল। বারবার এই মর্মান্তিক অপমান সীতা সহ করিতে পারিলেন না। তিনি 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন--“ভগবতি বন্থদ্ধরে! ছিধা হও, আমি তোমার বক্ষে 

প্রবেশ করি”; এই বলিয়! সীতা মৃচ্ছিতা হইলেন। সহসা সভাস্থল ছিথণ্ড হইল। 

পাতাল হইতে এক দ্বেবীমৃষ্তি উঠিয়া সীতাকে লইয়া অস্তহ্িতা হইলেন। সকলে 
হাহাকার করিয়া উঠিল। সীতা পৃধিবী হইতে উঠিয়াছিলেন, আবার পৃথিবীতেই 

লীন হইলেন। 
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ভ্রেতাুগে কুরধ্যবংশে হরিশ্ন্্র নামে এক রাজ! ছিলেন। শৈব্যা তাহার 

মহিষী। রাজপুরীতে কোন অভাবই ছিল না। বহুদ্দিন প্রার্থনার পর রাজদম্পতি 
এক পুত্র লাভ করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন রোহিতাশ্ব । শৈব্যার স্থখের সীম 
বরহিল না। 

কিন্ত হুখের দিন কাহারও চিরকাল থাকে না, শৈব্যারও থাকিল নাঁ। হরিশ্চন্্ 
একদিন মৃগয়া৷ করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একস্থানে 

রমণীর আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন-_-এক খাধি ভ্রিবিস্যা 

সাধন করিতেছেন। ত্ত্িবিদ্া এরূপ আর্তনাদ করিতেছিলেন। হরিশ্ন্দ্র উহাতে 

ব্যথিত হইয়া খধিকে এ জঘন্ত পৈশাচিক কার্্ের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। 
সেই খধি অপর কেহ নহেন, তিনি রাজর্ধি বিশ্বামিত্র | বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানহারা 

হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হুইলেন। কিন্ত রাজা অনেক অন্কুন় 
করায় তিনি শান্ত হইলেন । হরিশন্দ্র আত্মপরিচয় দিলে, তিনি কহিলেন--“তোমার 
কর্তব্য কি?” রাজা উত্তর করিলেন--পদান”। বিশ্বামিক্র কহিলেন--"আমাকে কি 

দান করিবে?” রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সসাগর! সম্থীপা পৃথিবী দান করিলেন এবং 

দানের উপযুক্ত দক্ষিণা সহম্র ম্বর্ণমুদ্রাও দিতে শ্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যখন সসাগরা 
সন্বীপা পৃথিবী দান করিয়াছেন, তখন রাজকোষ পর্যন্ত দান কর! হইয়াছে ; স্থৃতরাং 
অর্থ কোথায় পাইবেন? অধিকন্ত বিশ্বামিত্র তীহাকে তাহার প্রদত্ত পৃথিবীর মধ্যেও 
বাস করিতে দিলেন না। হরিশ্জ্দ্র তিন দিনের ভিতর দক্ষিণা দিবেন বলিয়া প্রাতি- 

শ্রত হইলেন। হিন্দশান্ত্রে আছে__বারাণসী বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত 
অতএব পৃথিবীর বাহিরে ? সুতরাং তাহার বারাণসী গমনই স্থির হইল। 

রাজমহিষী শৈব্যা, যিনি সসাগর! সম্বীপা পৃথিবীশ্বরের পত্বী, তখন তিনি ভিখারিদীর 
বেশে প্রকাশ্ত রাজপথে বাহির হুইলেন। রাজকুমার রোহিতাশব তখন পথের ভিথারী। 
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বসন-ভূষণে পধ্যস্ত তাহাদের অধিকার নাই; কেন-না, হরিশচন্দ্র সমস্তই বিশ্বামিঅকে 
দান করিয়াছিলেন। 

দক্ষিণাদানের শেষদিন উপস্থিত হইল। সহত্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিতে হইবে, অথচ 

ভিথারী হরিশ্চন্র্রের হস্তে এক কপর্দকও নাই। হরিশ্চন্দ্র একমনা হইয়া ধন্মকে ও 
ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন এবং কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন_-ণহে ধর্্মরাজ ! 
যেন অধর্মে পতিত না হই |” 

ধর্মরাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দ্াসদাসী-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। 
বারাপসীর এক ব্রা্ষণ আসিয়া শৈব্যাকে দাসীরপে পাচ শত স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় 
করিলেন। হরিশ্ন্্র ম্বয়ং এক চগ্ডালের নিকট পাঁচ শত স্ববর্ণ মুস্্রায় বিক্রীত 
হইলেন। বিশ্বামিত্র নিষ্ছিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা পাইলেন; হরিশ্ন্দ্রের ধন্ধ রক্ষা 
হইল। রোহিতাশ্ব মাতার সহিত রহিলেন। 

রাজনন্দিনী শৈব্যা এখন ক্রীতদাসী। যে দেহ পূর্বে নিত্য নৃতন বসন-ভূষণে 
আচ্ছাদিত হইত, রাজভোগে পরিপুষ্ট হইত, তাহা এক্ষণে ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে অর্ধ- 
আবৃত হইতে লাগিল, অনাহারে-অর্ধাহারে সে দেহ গু হইতে লাগিল। ব্রান্ষণ 
শৈব্যাকে ক্রয় করিম্বাছিলেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই, স্তরাং তিনি 
রোহিতাঙ্বকে খাইতে দিতেন না, শৈবা প্রতুর প্রদূত মুষ্টিমেয় অন্ধের অধিকাংশই 
রোহিতাশ্বকে দিয়া মিজে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। রাজার 
সন্তান, কাঙ্জালের ধন রোহিতকে লইয়া! তিনি ম্বামিশোক সহা করিতে লাগিলেন। 
স্বামীর এই অযথা দান ও দক্ষিণায় তাহার বিরক্তির ভাব আসিত না! বরং স্বামীর 
যে ধর্মরক্ষা হইয়াছে, এই চিস্তাতে তিনি সকল কষ্ট তুলিয়া যাইতেন। 

কিন্তু তাহাতেও দুঃখের শেষ হুইল না। রোহিতাশ্ব একদিন .এঁ ব্রাক্ষণের 
পুজার জন্য বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছিল, এমন সময় একটী সর্প তাহাকে দংশন 
করিল। দেখিতে দেখিতে শৈব্যার নয়নমণি, শৈব্যার শেষ অবলম্বন, রোহিতাশ্ব, 
শৈব্যার ক্রোড়েই মহাঘুমে ঘুমাইয়৷ পড়িল। অনাধিনী শৈব্যাকে একাই নিজপুত্রের 
সংকান্গের জন্ত শ্বশানে যাইতে হইল। 
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এদিকে চগ্ডাল হরিশ্চন্্রকে ক্রয় করিয়া তাহাকে শ্মশানে শবসৎকারের কার্যে 
নিষুক্ত করিল। মহারাজ হরিশ্চন্্র রাজধন্ম ত্যাগ করিয়া, প্রজাপালন ত্যাগ 

করিদ্া শবদাহ-কার্যে নিয়োজিত হইলেন। শব্দাহকারীদিগের নিকট হইতে 
উপযুক্ত পারিতোধিক গ্রহণ, তাহাদিগের শবদাহকাধ্যে সহায়ত ইহাই এক্ষণে তাহার 

নিত্যব্রত। 

অন্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি! আক'শ ঘনঘট'চ্ছন্স, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া 
রাত্রির ভীষণতাকে যেন আরও বাড়াইয়! তুলিয়াছে; প্রকৃতির সেই ভীষপত্তার মধ্যে 
চগ্ডাল হরিশ্চন্্র তাহার প্রতুর কাধ্য করিবার জদ্য শ্বশানে গমন করিলেন। অদূরে 

বামাকঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক নারী একটী মৃত 

বালককে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন। নারী আর কেহই নহেন--হইরিশ্তজ্র- 

পত্বী শৈব্যা, পুত্র রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়! ক্রন্দন করিতেছিলেন! হরিশ্ন্্ 
কহিলেন_-“আমার প্রাপ্য রাখিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার পুত্রের সৎকার 
করিব ।” শৈবা। কহিলেন-_-“আমার এক কপর্দকও দিবার ক্ষমতা নাই, আমার 
স্বামী জীবিত, আমি এক কব্রাক্ষণের ক্রীতদাসী।* স্বামী জীবিত! স্ত্রী ব্রাঙ্ষণের 
ক্রীতঘাসী | শুনিয়া হুরিশ্ন্দ্র বিচলিত হইয়া কহিলেন_“ইহার পিত৷ কি নিষুর | 
পুক্র মৃত, স্ত্রী উন্মাদিনী, সে এখানে এখনও উন্মাদ হয়ে ছুটে এসে পড়েনি 1” চগ্ডালের 

সুখে পতিনিন্দা শুনিয়। শৈব্যা বিচলিত হুইয়া বলিলেন “চগালরাদ্গ, আপনি এ স্থানে 

আমার একমাত্র বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া আমার স্বামীর নিন্দা করিতেছেন কেন? 
জানেন কি-- স্ত্রীলোকের নিকট ম্বামী কত বড়? স্ত্রীলোকের ইহকাল-পরকাল ষে 
স্বামী! তাহার নিন্দা স্ত্রীলোকের কাছে করা! উচিত নয়। স্বামীর নিন্দ! গুনিয়া 

সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সব আপনারা বোধ হয় জানেন না। স্ত্রীলোকেরা 
সেই সতীর অংশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব তাহারা ন্বামিনিন্দা শুনিয়। স্থির থাকিবেন 
কিরূপ? আর আমার স্বামী একমান্র ধশ্বের জন্তই এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে 
রাখিয়াছেন। পরে তাহার ক্রন্দনে প্রক'শ পাইল যে, পুত্রের নাম রোহিতাশ্থ, শ্বামীর 
নাম হরিশ্চন্দ্র।) হরিশ্ন্দ্র ম্তত্তিত হইলেন। জগতে আরও হরিশ্ন্দ্র আছে ! আরও 

রোহিতাশ্ব আছে !--হুরিশ্তন্র বড়ই অস্থির হইলেন; মুহুর্তে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। 
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সকল সন্দেহের স্ঞ্জন হইল; সেই আলোকে হরিশ্চন্্র দেখিলেন যে, তাহারই পন্থী 
শৈব্যা তাহারই একমান্ম বক্ষের ধন রোহিতাশ্বকে লইয়! ক্রন্দন করিতেছেন। সেই 
মৃত্যুবিবর্ণ দেহের উপর হুরিশ্ন্ত্র যৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূচ্ছ/ভঙ্গে সেই আকুল 
বিলাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া শোকে জ্ঞানহারা হইয়! ভাগীরখীগর্ভে 
ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মরিবার জন্য প্রভু চগ্তালের আদেশ গ্রহণ করেন 

নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন! এই ভীষণ স্থানে ভীষণ সময়ে বিশ্বামিক্র সহসা উপস্থিত 
হইলেন এবং তপঃপ্রভাবে রোহিতাশ্বকে পুনর্জাবিত করিলেন। রাজর্ধির আশীর্বাদ 
লইয়া হরিশ্চন্ত্র স্ত্রীপুত্র-সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আদিলেন, বিশ্বামিত্র তাহাকে 
সমস্ত পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিলেন । শৈব্যার দুঃখের রজনী শেষ হইল । 

দময়ন্তী 
বিদর্ভ দেশের রাজা ভীম অতুল এখ্বর্যযের অধিপতি ছিলেন। কিন্ত কোন সম্ভান 

না হওয়ায় তীঁহার মনে. শাস্তি ছিল না। অবশেষে তিনি দমন মুনির বরে দময়ুস্তী 
নায়ী এক কন্ত। এবং দমন নামে এক পুত্র লা করেন। দময়স্তীর রূপে ও গুণে 

সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। শশিকলার ন্তায়্ বাড়িতে “বাড়িতে দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় 
পদার্পণ করিলেন। চতুর্দিকে তাহার রূপের ও গুণের কথ বিস্তৃতি লাভ করিল। 

রাজ কন্তার ত্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন । 

ইতোমধ্যে একদিন দময়স্তী অস্তঃপুরমধ্যে এক উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন 
লময়ে এক সুন্দর রাজহংস তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৌতৃহুলপরবশ হইয়া 
দময়ন্তী হুংসটাকে ধরিলেন। হংস দময়স্তীকে বলিল-_“রাজকুমারী, আমায় ছাড়িয়া 
দাও, আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব ।* ইতঃপূর্বেবে দময়স্তী অনেকবার নলের 
কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজহংসের মুখে নলের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্ত 
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ব্যাকুল হইজেন | হংস দময়স্তীর নিকট নলের রূপ-গ1 এবং তীহার প্রতি নলের 
আসক্তি প্রভৃতির কথা, সবই বলিল। দময়স্তী মনে মনে নলকে আত্মনমর্পণ 

করিলেন । হৃংস স্বস্থানে চলিয়৷ গেল। 

দেখিতে দেখিতে দ্বয়ংবরের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিল। এক এক করিয়া 

রাজারা উপস্থিত হইতে লাঁগিলেন। নলও সংবাদ পাইয়া! যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে 

ইন্দ্র, চন্ত্র, বায়ু, বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলেন ত্াহারাও 
দময়স্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভে যাইতেছেন! নলকে দেখিয়া দেবতারা 
তাহাকে দময়ন্তীর নিকট দূতন্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। নল ন্থীকৃত 
হইলেন। নলরাজা বিবাহার্থা দেবতাদের দূত হইয়া দযস্তীর নিকট 
চলিলেন। নল ভিন্ন এ কাধ্য আর কাহারও দ্বারা কি সম্ভব? দেবতাদের অনুগ্রহে 

নল অলক্ষ্যে চলিলেন। 

আজ স্বয়ংবরের দিন। দময়স্তী উপযুক্ত বেশ-ভূযায় সজ্জিত হইয়া! ত্বরংবর-সভায় 
যাইবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিব্য পুরুষ- 

মৃত্তি তাহার সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। তাহার শয়নকক্ষে অকন্মাৎ এরূপ পুরুষের 
আগমনে দমযস্তা আশ্চ্ঘ্যান্বিত৷ হইলেন। পুরুষমূত্তি কহিতে লাগিলেন-__পরাজকুমারী ! 
আমি দেবতাদের দূত। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আপনার পাণিগ্রহণমানসে 
আমাকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।” দময়স্তী প্রণাম করিয়া নিষ্ষম্পভাবে উত্তর 
করিলেন-_“দূত। দেবতারা আমার পুজনীয়, তাহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া 
বলিবেন, আমি পূর্বেই একজনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে, 
দেবতাই হউন বা ষে কেহই হউন, অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই 
সতীধপ্দ হইতে বিচ্যুত হইব; দেবতারা ধর্শের রক্ষক, তাহারা আশীর্বাদ করুন, 
আমি ধাহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তাহাকেই যেন লাভ করিতে পারি।” 
দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“কে আপনার অভীষ্ট হ্বামী?” দময়স্তী উত্তর করিলেন 
_নিষধরাজ নলই আমার স্বামী।” দেবদূত সোল্লাসে বলিলেন-__“আমিই নিষধরাজ 
নল।” মূহুর্তে দেবদূত অদৃষ্ক হইলেন। দময্তা স্তত্ভিতা হইলেন। 

্বয়্বর-সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়। দময়ন্তী অবশেষে 
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নিষধরাজ নলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন__সেখানে নলের ন্যায় আরও 

চারিজন নলের পার্থ বসিয়া আছেন। কে প্ররূত নল, তিনি বুঝিতে পারিলেন ন!। 

সতী কাহাকে মাল্যদান করিবেন? দময়স্তী স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই এ দেবতাদের 
ছলনা । মনে মনে দেেবতাগপের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--“দেবগণ ! 

আপনার! ধর্মরক্ষক; আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন। সভীধন্মের অপেক্ষা 

নারীর নিকট আর কোন ধশ্ম শ্রেষ্ঠ নহে। আজ আমার সেই সভীধর্ঘম অঙ্ষুপ্ রাখুন । 
মুহূর্তে দেখিলেন যে, নানাবিধ লক্ষণে চারিজন অপর একজন হইতে কিঞ্চিৎ ভিম্ন। 

চারিজনের চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে ঘন নাই, তাহার! ভূমিষ্পশ করেন নাই, আর 
একজনের মধ্যে এ সকল লক্ষণ নাই । অবিলগ্বে সতী প্রকৃত নলকে চিনিতে পারিলেন। 
শহ্খরোলের মধ্যে পুষ্পঘাল্যের সহিত দয়য়স্তী নলকে হৃদয় দান কারয়া কৃতার্থ 
হইলেন। 

নিষধে দময়স্তীর দিন সথখে কাটিতে লাগিল; কিন্তু সে স্থখ বহুকাল স্থায়ী হইল 
না। নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুঞকর। নলের এ সুখ তাহার 

অসহ হইয়া! উঠিল । দুরাত্মা অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা পারদর্শা ছিল। সে 
এক্ষণে নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিল। এ ক্রীড়ায় নলেরও যথেষ্ট আসক্তি 

ছিল। কলির প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইয়া নল পুষ্করের সহিত পণ রাখিয়া 
পাশাক্রীড়ায় প্রবৃতত হইলেন। 

কলির প্রভাবেই নল প্রত্যেকবারই হারিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্য, 

ধন, যাহ! কিছু ছিল সবই হারিলেন? রাজ্যে আর তাহার স্থান নাই। নিষধরাজ 
আজ পথের ভিথারী ; বনবাস ভিন্ন আর উপায় নাই। সতী দময়স্তী স্বামীর অন্গবন্তিনী 
হইলেন। 

রাজদম্পতি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন। নল দময়স্তীকে কহিতে লাগিলেন 
--প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় এ 

ক্লেশ ত্বীকার করিলে?” সতী উত্তর করিলেন_-“নাথ! স্ত্রী কি কেবল স্থখের 

অংশভাগিনী, দুখের অংশভাগিনী নয়? আপনার স্থখের অংশ আমি তুল্/রূপেই 

ভোগ করিয়াছি, .দ্ঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না? আপনি যেখানে থাকিবেন, 
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সেইথানেই আমার ত্বর্গ। এ আমার হ্বর্গবাস, আমি নিজের জন্য বিদ্দমা চিস্তিত 
নই ; আমার চিন্ত-_আপনার কত রেশ হইতেছে !* 

এক বসনে রাজদম্পতি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কলির মায়ায় একদিন একটা 

স্বর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধরিতে গিয়া নল নিজের বসনখানি হারাইলেন। তখন দময়স্তী 
নিজের বস্ত্রের অর্ধেক শ্বামীকে দান করিলেন । 

অযোধ্যারাজ খৃতৃপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন। নল মনে করিলেন যে, 
তাহার নিকট হইতে পাশাক্রীড়া শিক্ষা করিয়া পুক্করকে পরাজিত করিয়! হ্বরাজ্য 
উদ্ধার করিবেন। কিন্তু এ হীনবেশে ছিন্নবসনে দময়স্তীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে 
গমন করা কিরপে সম্ভব? অগত্যা নল দময়ন্তীকে কহিলেন__“প্রিয়ে! তুমি 
বনবাসে বড় কষ্ট পাইতেছ, কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে গমন কর, দেখি--যদি আমি 
কোনরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।% সতী উত্তর করিলেন--“নাথ! 
তুমি বনবাসে ক্লেশ ভোগ করিবে, আর আমি তোমার পত্বী হইয়া পিতৃগৃহে 
স্থখস্বচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইব? প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না ।» 

নল যখন দেখিলেন, দময়স্তী তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না, তখন একদিন 

রাত্রিকালে নিন্দিত দমযস্তীর ভার একমাত্র ভগবানের উপর দিয়া, অশ্রঙ্জলে 
ভাসিতে ভাসিতে তিনি সেই বন ত্যাগ করিলেন। সতী দময়স্তী কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। 

নিদ্রাঙ্গে সতী দ্েখিলেন, স্বামী তাহার পার্খে নাই। তিনি উন্মাদিনীর 

মত নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। 

পর্তির এই ব্যবহারে সতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিল না। ভাবিলেন, 

«আমারই দোষ, কেন আমি নিত্রা। গিয়াছিলাম ?* পতির অদর্শনে সতী 'উন্মাদিনী 

হইলেন । ” 

এইরূপ অবস্থায় দময়ন্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হইলেন। 
প্রাণভয়ে দময়স্তী দৌড়াইতে লাগিলেন। সর্প তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, 

এমন সময়ে মুহুর্তমধ্যে একটী তীর আসিয়। সর্পকে বিদ্ধ করিল। সর্প গতান্থ হইয়া 
ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। দময়স্তী দেখিলেন, এক ব্যাধ তাহার প্রাণদাতা। তিনি 
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ভ্বীবনদাতার প্রতি যথে্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শীপ্রই বুঝিলেন খে, 
জীবনদান করাই ব্যাধের উদ্দেন্ত নয়, পাপাভিলাষ পূর্ণ করাই তাহার উদ্দেস্ত । সতী 

তাহাকে ধিক্কার দিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন । . 
উদ্মাদিনীর ন্যায় ছিন্্বসনে কর্দীমাক্তশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দময়স্তী ক্রমে 

চেদীরাজোর ভিতর আসিয়া পড়িলেন। একদিন চেদীনগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে 
করিতে রাজপ্রাসাদের নিকটবতী হইলে রাজমাতা৷ তাহাকে দেখিতে পাইয়া দাসীঘ্বারা 
তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও তাহার পরিচয় পাইয়া সন্মেহে তাহাকে আশ্রয় 
দিলেন। পরে রাজমাতা৷ নলের সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

এদিকে নল দময়স্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দ;রে আসিয় দেখেন, দাবানলে এক 
প্রকাণ্ড সর্প দর্ধপ্রায় হইয়াছে । ন্বভাবকরুণ নল নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়! অগ্নিমধ্যে 
প্রবেশপূর্বক সর্পকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হিংস্র সর্প তাহার নিজের স্বভাব ত্যাগ 
করিতে পারিল না) সে নলকে দংশন করিল। তাহার বিষে নলের সর্বশরীর বিবর্ণ 

ও মুখমগুল ব্রণঘ্বার বিরুত হইয়া গেল। এরূপ বিকৃতি ছদ্মবেশের উপযুক্ত 
হইল। 

নল অশ্ববিদ্ায় স্থুপপ্ডিত ছিলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া খবতুপর্ণের নিকটে 
সারথ্য শ্বীকার করিলেন। তখন তাহার নাম হইল বাহুক। খতুপর্ণ নলের প্রতি 
পরম পরিতুষ্ট হইলেন । : 

এদিকে কন্। ও জামাতার বনগমন-সংবাদে বিদর্ভরাজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
তাহাদিগকে গৃহে আনিবার জন্য সকল দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। নানা বনে নান! 
দেশে অদ্বেষণ করিয়া! দূতগণ চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইল। সেখানে দময়ন্তীর সন্ধান 
পাইয়৷ তাহাকে সদম্মানে বিদর্তরাজ্যে লইয়৷ গেল। 

পিতৃগৃহে হুখৈশ্বর্যের মধ্যে দময়স্তী আরও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। 
সর্বক্ষণই পতির চিন্তায় মগ্লা; সর্ববক্ষণই পতির জন্য তাহার অশ্রবিসঙ্জন। বিদর্ভরাজ 
তখন জামাতার অন্বেষণে পুনরায় চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন । 

এক দূত আলিয়৷ দময়স্তীকে খাতুপর্পের সারথির কথা বলিল। তাহার গুণের 
পরিচয়, দময়স্তীর প্রতি তাহার অনুরাগ, ইত্যাদিতে দময়স্তী তাহাকে নল বলিয়া মনে 
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শকুদ্তলা 
করিলেন, কিন্তু তাহার রূপের বর্ণনায় তিনি একটু সদ্ধিহান হইলেন। যাহা হউক 
তাহাকে দেখিবার জন্যই দময়স্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। 

খতুপর্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া দময়ন্তী জানাইলেন যে, নল নিরুদিষ্ট, 
দময়ন্তীর দ্বিতীয় দ্বয়ংবর উপস্থিত। খাতৃপর্ণ দময়স্তীর রূপ-গুণের কথা ইঅপূর্বে 
শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে অতি. সত্বর বিদর্তে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে 

লাগিলেন। নল এই কথায় বিল্ুমাত্জ আস্থ! স্থাপন করিতে পারিলেন না। ভিনি 

ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। যাহা হউক, নল খতৃপর্ণের 
সারথি হইয়া বিদর্ভে আসিলেন। 

দময়স্তী গোপনে বাহুককে ডাকাইয় তাহার আচার-ব্যবহারে তাহাকে নল বলিয়! 

চিনিতে পারিলেন। পুনরায় উ্ণ অশ্রপৃত ছুইটা হৃদয় মিলিত হইল। এইবূপে নলের 
পরিচয় হইল; অন্তঃপর নল ও দময়স্তী নিজেদের রাজ্যে গমন করিলেন। 

নিষধে পৌছিয়! নল পুফরকে পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। নল খতুপর্ণের 
নিকটে পাশাক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিম়্াছিলেন। এক্ষণে পুকরকে অনায়াসে 
পরাজিত করিয়া ম্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন অশেষ ক্রেশসোগের পরে পুনরায় 

তাহাদের সৌভাগ্যের উদয় হইল। সতীত্জ্যোতি: কলি-মল ধ্বংস করিয়া পুণ্যগ্রভা 
বিকিরণ করিতে লাগিল। 

শক্রন্তত। 
কোন সময়ে বিশ্বীমিন্র খধি মহাতপে নিমগ্ন হন। দেবাতারা সেই তপস্তা-দর্শনে 

ভীত হইয়া মেনকা নামী অপ্দরাকে তাহার তপন্ার বিদ্রু ঘটাইবার জন্য প্রেরণ 
করেন। মেনক! র্ূপমোহে বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করেন। ফলে মেনকার গর্ভে তাহার 
শুঁরসে এক বন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা সন্তঃপ্রহ্তা সেই কন্তাকে ভাগ করিয়া 

স্বর্গে চলিয়! গেলেন। দেবতার! নিশ্চিন্ত হইলেন। 
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ভারতের নারী 

বিশ্বামিত্রও কন্তাটাকে গ্রহণ করিলেন না। অসহায়া কন্থাটাকে একটী শকুস্ত 

( অর্থাৎ পক্ষী) তাহার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া! রক্ষা করিতে লাগিল । €দবযোগে 
মহধি কথ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কন্তাটাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পান। স্বভাব- 

করুণ খবি শিশুচীকে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিয়া! নিজের কন্তার ম্তায় লালন- 

পালন করিতে লাগিলেন এবং শকুস্ত ( পক্ষী) পালন করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটার নাম 

রাখিলেন শকুস্তল। | 

মুনির আশ্রমে শকুস্তলা দিন দিম শশিকলার মত বাঁড়িতে লাগিলেন এবং 

সেখানে অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদা নামে ছুইটী সহচরীর সহিত মনের আনন্দে দিন 

কাটাইতে লাগিলেন । তিনি আশ্রমের বৃক্ষমূলে জলসেচন করেন, ওরুলতার বিবাহ 
দেন, আদর করিয়া তরুলতার কত নাম রাখেনা সখীরা তাহার সকল কাজে 

সহায়ত করে। ক্রমে ক্রমে শকুস্ত্লা যৌবনদশায় উপস্থিত হইলেন । 

এই সময়ে একদিন মহারাজ দুষ্মন্ত মুগয়া করিতে আসিয়া মহষি কথ্রে আশ্রমে 

উপনীত হন। বথ নে সময়ে প্রতিকূলদৈব-প্রশমনের নিমিত্ত তীর্থপর্ধ্টনে বহির্গত 
হইয়াছিলেন। আশ্রমের ভার শকুস্তলার উপর ছিল। শকুস্তলাকে দেখিয়! রাজ৷ মুগ্ধ 

হন এবং শকুস্তলাও দুমবস্ত-দর্শনে মুদ্ধা হইলেন। সখীদের মুখে রাঁজ৷ শকুস্তলার 

জন্মবৃত্তাস্ত অবগত হইয়া তাহাকে বিবাহযোগ্য মনে করিয়! গান্ধর্ধধতে বিবাহ 

করিলেন। বিবাহের, সাক্ষ্যস্বরূপ একটী অঙ্গুরীয় শকুস্তলাকে দিয়! রাজ! রাজধানীতে 
ফিরিয়া গেলেন । বলিয়। গেলেন যে, তিনি সত্বরই তাহাকে রাজধানীতে লইয়া 

যাইবেন। 

একদিন শকুস্তলা কুটারঘারে বসিয় ছৃত্স্ত-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে ছূর্ব্বাস! 

খবি আসিয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। শকুস্তলা পতিচিস্তায় বাহ্জ্ঞানশৃন্া, তিনি 

দুর্বাসার কোন কথা শুনিতে পাইলেন. না। ছুর্ববাসা ক্রোধে তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন-_“তৃই বাহার চিন্তায় মগ্র! হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, আমি অভিশাপ 
দিতেছি যে, তুই স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবে না।* শকুস্তলা 
কিছুই জানিতে পারিলেন না; সখী অনস্থয়া নিকটে ছিল, সে কীদিতে কাদিতে খাষির 
নিকটে ক্ষমা! ভিক্ষা করিতে লাগিল। বহু আরাধনায় খধির ক্রোধ একটু প্রশমিত 
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শকুত্তল। 
হইল। তিনি কহিলেন--স্বদি কোন চিন্ধ দর্শাইতে পারে, তবে সে ইহাকে স্মরণ 
করিবে, অন্যথা নয়।* অনন্য়া শ্রিয়ন্বদাকে এ সংবাদ জানাইল । শকুম্তলাকে কেহ 

কিছু বলিল না। 

কঞ্থ তীর্থে থাকিয়৷ দৈববাণী হইতে জানিলেন যে, ছুম্বস্তের সহিত শকুম্তলার বিবাহ 

হইয়৷ গিয়াছে এবং শকুস্তল। গর্ভবতী । তিনি পূর্ব্ব হইতেই শকুস্তলার উপযুক্ত পাত্রের 
সন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে ছুত্মস্তের সহিত শকুস্তলার বিবাহের সংবাদ শ্রবণ 

করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কেনন! ছুমস্ত অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত 
পাত্র কেহ ছিলেন না। তিনি সত্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুস্তলাকে 
পতিগৃহে পাঠাইবার জন্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 

শুতদিনে কথ দুই শিষ্য ও ভগিনী গৌঁতমীকে সঙ্গে দিয়! শকুস্তলাকে রাজধানীতে 
পাঠাইলেন। শকুস্তল! কাদিতে কীদিতে পিতা ও অন্যান্ত গুরুজন, সধীগণ ও 

আশ্রমের বৃক্ষ-্লতা সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সখীগণ কাঁদিতে 

কাদিতে নিভৃতে বলিয়। দিলেন, “রাজা অবিশ্বাম করিলে এই অঙ্জুরীম তীঁহাকে 

দেখাইও 1৮ তাহারা আশ্রম ত্যাগ করিলেন। 

পথে শচীতীর্থে নান করিবার সময়ে শকুস্তলার সেই অঙ্ুরীয় বখলিত হুইয়া জলমগ্ন 

হইল। শকুন্তলা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে রাজপ্রাসাদে 

উপস্থিত হইলেন। 

দুর্বানার শাপে শকুন্তলার সম্বন্ধে কোন কথাই দুম্মস্তের মনে ছিল না। হুতরাং 

তিনি কোনক্রমেই শবকুস্তলাকে পত্বারূপে শ্বীকার করিয়া! গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন 
না। শকুস্তল। লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন। 

শিশ্তদ্দিগের সহিত রাজার অনেক তর্কের পর শকুস্তলা নিজেই তাহার পত্থীত্ 

প্রমাণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল।' পরে অঙ্গুরীয়ের কথ! তাহার 
মনে পড়িল; কিন্তু দেখাইতে গিয়া দেখিলেন অঙ্গুরীয় তাহার নিকটে নাই। শবকুদ্তলা 
নিরুপায় হুইলেন। শিস্কেরা শকুস্তলাকে সেখানে রাখিয়। আশ্রমে ফিরিয়া! গেলেন। 

শকুস্তল] একাকিনী কাদিতে লাগিলেন। মাতা মেনক! আকাশপথে আসিয়া 
তাহাকে লইয়া স্ুমের পর্বতে ভগবান কম্টপের নিকটে রাখিলেন। কণ্তপ 
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তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । যথাকালে শকুস্তলা সেখানে একটী পুত্রসন্তান 

প্রসব করিলেন। পুত্রের মাম হইল ভরত। 

ইতোমধ্যে এক ধীবর শচীতীর্থে একটী রোহিত মহন্ত ধরিয়া বিক্রয়ার্থ খণ্ড খণ্ড 

করিয়া তাহার উদরমধ্যে একটী অঙ্ধুরীয় পাইল। সে উহা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত 

এক দ্র্ণকারের নিকট উপস্থিত হইলে, স্বর্ণকার উহা! রাজনামাহ্িত দেখিয়া তাহাকে 

চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া নগরপালের হম্তে সমর্পণ করিল। নগরপাল চোরকে 

অঙ্থুরীয় সহিত রাজার নিকট উপন্থিত করিলে সেই অঙ্ুবায় দর্শনমাত্রেই শকুস্তলার 
সম্বন্ধে সমস্ত কথ! রাজার মনে পড়িল। তিনি শকুম্ভলার প্রতি স্বকৃত দুর্ব্যবহারের 

জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং কিরূপে শকুন্তলাকে পুনরায় লা করিবেন, সেই 
চিন্তায় দিবানিশি অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। 

একদিন ইন্দ্-সারথি মাতলি আসিয়! ানব-বিজয়ের জন্য ইন্দ্র আপনাকে আহ্বান 

করিয়াছেন, বলিয়া দুম্মন্তকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। ম্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 

মাতলি শুমের পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা দুম্মস্ত মহধি কশ্টুপের 

সহিত সাক্ষাৎ কারবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ছুম্মন্ত রখ হইতে অবতরণ 

করিয়া পদত্রজে মহষির কুটারের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, 

একটা বালক এক ভীষণ সিংহকে নিধ্যাতন করিতেছে । তিনি স্তন্তত হুইলেন। 

বালক কাহারও কথ শুনিতেছে না। অবশেষে 'খেলন! দিব এই কথায় সে 

শান্ত হইল। 

বালককে দশ্নাবধি ছুম্মস্তের মনে এক অনির্ববচনীয় বাৎসলাভাবের সঞ্চার হইল। 
তাহার মনে হইতে লাগিল যে, শিশুটী তাহার পুত্র, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্ত 
তিনি ব্যগ্র হইলেন / একটী মাটীর ময়ূর আনিয়। বালককে দেওয়া হইল । “দেখ, 
কেমন শকুস্ত-লাবপ্য দেখ*্__-এই কথ শুনিয়া! বালকটী বলিয়া উঠিল__কৈ মা কৈ?” 
রাজ! বিল্বয়ান্থত হইলেন। এ কি শকুস্তলার পুত্র! স্বপিতা, অপমানিতা, বিতাড়িতা, 
নিজের পরিণীতা পদ্ধী শকুস্তলার পুক্র! রাজ! অস্থির হইলেন। কিছু পরেই শকুন্তল! 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন-দীনা, হানা, মলিনা, ক্রদ্ধচারিশী। উভয়েই 
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উত্তয়কে চি্মতে পারিলেন। উভয়ের চক্ষুজলেই যেন সমম্ত অপরাধ ধৌত হইয়া 
গেল। রাজা ক্ষম! প্রার্থনা! করিলেন । 

মহর্ষির আশীর্বাদ পাইয়', পত্বী-পুভ্র সঙ্গে লইয! হছুম্বস্ত রাক্তধানীতে ফিরিয়া! 

আদিলেন। যখকালে ভরতকে যৌবরাজো অভি'ষক্ত করিয়া ছুম্বন্ত সম্ত্রীক বানগ্রস্থ 

অবলম্বন কবিলেন। স্ম্তরতঃ শকুম্তনার পুত্র ভরত হইতেই আমাদের দেশের নাম 

হইয়াছে 'ভারতবধ' | 
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 দ্রৌপদী-_দ্রপদ রাজার কন্তা। এই নাম ভিন্ন তাহার আরও কয়েকটি নাম আছে-_কৃষণা, 

বাঁজ্ঞসেনী, পাঞ্চালী ইত্যাদি । দ্বাপরধুগে আবির্ভাবের পূর্বেও দ্রৌপদীর আর তিন জন্ম অতিবাহিত 

হইয়াছিল । কিন্তু যে যুগে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতির সর্ববাঙ্গীণ উন্নতির কণ! লিপিবদ্ধ আছে, 

দেই যুগেই লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, ধর্দপপালন প্রভৃতির সম্যক পরিস্ফ্রণের নিখিত্তই পাগুবকুলে ড্রৌপদীর 

আগমন হইয়াছিল । বীরত্ব, তেজখ্িতা, অহঙ্কারণৃহ্য ভা, দয়াদাক্ষিণ্য, সেবাশু-্য! প্রভৃতি নকল গওপই একাধারে 

দ্রৌপদীতে বর্তমান ছিল। অর্জুন যেমন আদর্শ পুরুষ, ড্ৌপদীও সেইঞ্জপ আদর্শ রঘলী । রাজকার্যা-পরি- 

চালনায়, যুদ্ধে সন্ত্রণাদানে এবং গৃহকর্থ্দ দ্রৌপদীর দমকক্ষ কেহ ছিল ন1। সংসারের কর্তব্য, রাজমহ্যীর 

কর্তব্য, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পালনব্রত দ্রৌপদীর আখ্যায়িকা হইতে শিক্ষণীয় । দ্রৌপদীর জীবন 
জালোচন! কর! এই পুন্তকে অসম্ভব। ভাহার চরিত্র ভারতের ইতিহাসের এক প্রধান চরিত্র । প্রাক 

বেরূপ দ্বাপরবুগের যুগনায়ক কৃষ্ণাদ্রৌপদীও সেইরূপ সেই ধুগের প্রধান যুগনারিকা। পাপামক্ত ক্ষত্রিয়কুল 

নির্মল করিবার শিমিত্তই বজ্ঞ হইতে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। নিরপেক্ষ আলোচন! হইতে সম্যক 

বুবিতে পারা যাইবে যে, ভ্বাপরযুগের পূর্নত্ব সংঘটন করিবার নিমিন্তুই ত্রৌপদীর আবির্ভাব হইয়াছিল । 

কেহ কেহ ভাহার পথচ্গাশী প্রভৃতির যম্বন্ধে কটাঙ্গপাত করিয়া থাকেন। ভ্রৌপদীর জনববৃত্ান্ত ও 

চরিত্র-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলে সহজেই এই ভ্রম দূর হইতে পারে। দৈবকৃত বলিয়! যাহা উপহাস কর! 
ছয়, তাহ! প্রকৃতপ্রন্তাবে জগৎসংরক্ষণের হেতু যাত্র। বিকৃতমস্তি্ষ, শিগ্সোদরপরায়ণ বলিয়াই অলেকে 

জগৎ্পালরিত্রীর সমগ্র-রূপ পরিপূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না । ] 

তিন জন্ম পূর্বের ভ্ৌপদী দক্ষের এক কন্তারূপে স্বামিলাভের জন্ত হিমালয়ে 
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তগন্ট। করিবার সময় গো-মাতার বিরক্তিস্থচক কাজ করিয়াছিলেন । সেইজন্য গো 

মাত৷ ইহ?কে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে ন! এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচজন স্বামী হইবে 
বলিয়া অভিসম্পাত করেন। কিছুদিন পরে ধর্ম, বা, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারঘয় আসিয়া! 

ইহার পাণিপ্রার্থন। করেন। বেখগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও বিষ্ণুর নিকট 
ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করায় বিষুণ দেবগণকে এই বলিয়! শাপ দিলেন__“তোমরা 
দেবত| হইয়াও যেমন নরকন্তা আকাজ্ষা৷ করিয়াছ, তেমনি তোমরা নররূপে জন্মগ্রহণ 

করিয়া এ কম্তাকে একদিন লা করিবে। আমিও নরলোকে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য ও 

অধর্থের বিনাশের জন্য সেই সময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইব ।” 

প্রথম জন্মে পাছে বহুপতি-লাভ ঘটে, এজন্য এ কন্তা গঙ্জার জলে অকালে দেহত্যাগ 

করেন। দ্বিতীয় জন্মে ইনি এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংস্বামি-লাভের জন্য 

প্রত্যহ শিবপুজা করিয়া! পাচ বার 'পতিং দেহী' বলিয়া বর চাহিতেন। পুজায় সন্ত 
হইয়। শিব একদিন বলিলেন-_“তথাস্ত” অর্থাৎ তোমার পঞ্চম্বামী হইবে । এবারও 
তাহার পঞ্চপতি হইবে এই আশঙ্কায় গঙ্গার শরণ লইলেন। 

তৃতীয় বার তিনি কাশীর বাজ্্কুমারী হইয়।৷ হিমালয়ে সংস্বামি-লাভের জন্ত 
শিবপৃজায় নিরতা হন এবং ইন্দ্র, ধর্ম, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারছয়ের নয়নপথে পতিত 
হন। এবার দেবতারা ইহাকে বলিপেন-_-“আমাদের কাহাকেও তুমি পতিরূপে 
বরণ কর।” কিন্তু সকলের আকার-প্রকার একই রকম হওয়ায় কাহাকে অপমান 

করিয়া কাহাকে সম্মানিত করিবেন, যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলেই 
বলিয়া উঠিলেন_-“আমর! সকলেই তোমার স্বামী হইব।” এবারেও তিনি গঙ্গার 
আশ্রয় লইলেন। 

যাহা হউক চতুর্থ জন্মে প্রাক্তন ফল এড়াইতে না পারিয়া পাঞ্খল দেশের রাজা 
ক্রুপদের যজ্ঞ হইতে পূর্ণযৌবনা কষ্ণর উদয় হইল। পরে হস্তিনার রাজপরিবারের 
পঞ্চপাণ্ডব ইহার স্বামী হইলেন। 

দ্বাপরধুগে হুস্তিনাপুরে বিচিত্রবীধ্য নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। 
তাহার ছই পুত্র-ধতরাষ্ট্র ও পাও্। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ পাত 
রাজ্য শাসন করিতেন। কালে অদ্ধরাজের ওরসে, গাদ্ধারীর গর্ভে ছূ্যেযাধন, 

১৩২ 



ভ্রৌপদী 

ছুঃশাসন প্রভৃতি শতপুভ্রের জন্ম হয়। ইহারা কৌরব নামে খ্যাত। পাঙুমহিষী 
কুদ্তীর গর্ভে যুধিষ্টির, সীম, অঞ্জন এবং মান্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জদ্ম হয়, 

ইহাদের নাম হইল পাণ্ডব | কিছুদিন পরে পাওুর মৃত্যু হইল । যুধিষ্ঠির স্টায়ধন্্ানঘায়ী 
রাজা হুইবেন-_স্থির হইলে, কৌরবেরা ছলে ও কৌশলে ইহাদের পাচ ভাই 
ও মাতা কুস্তীকে বারণাবত নামক স্থানে পাঠাইয়৷ দেন এবং সেখানে যে গৃহে ইহারা 

বাস করিতেন তাহা দগ্ধ করিয়া ইহাদিগকে পোড়াইয়৷ মারিবার ব্যবস্থা করেন। 

ইহারা কৌশলে সেই গৃদাহ হইতে রক্ষা পাইয়! ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইহারা সংবাদ (টান ক্রপদকস্তার বিবাহে 

সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে । ইহারাও ভ্রপদরাজার সভায় ব্রাক্ষণের 

বেশে উপস্থিত হন। 

এদিকে দ্রুপদরাঁজ সর্বগুণসম্পন্না কন্যার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না 

পারিয়া এক স্বয়ংবর-সভ। আহ্বান করিলেন। তখন তিনি রাধাচক্র নামে একটা 

চক্রযস্ত্র নিশ্মাণ করিয়া খুব উচ্চে স্থাপন করিলেন এবং এ যগ্ত্রটীর ঠিক মধ্স্থলে এক 

ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়৷ উহার উপরে একটি স্ববর্ণমৎস্ত স্থাপন করিলেন। উপর দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে কেহই এ বূর্ণায়মান রাধাচক্রের ছিদ্র দিয়া এ মতন্যের সন্ধান পায় না। তাই 
উহার প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত করিবার জন্য নিয়ে একটী ম্বচ্ছ জলের চৌবাচ্ষা 
করাইলেন, এবং ঘোষণা করিল্নে যে, জলের ভিতর প্রতিবিস্ব দেখিয়। যে ক্ষঞ্রিয়- 

কুমার এ রাধাচক্রের উপরিস্থিত মৎম্বোর চক্ষু বাণ-বিহ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই 
ত্রৌপদীকে পত্ধারপে লাভ করিবেন। 

বিভিন্জ দেশ হইতে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ পপধাকে পত্বীকূপে পাইবার নিমিত্ত 

দ্রুপদ রাজার সভায় আগমন করিলেন ; কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়৷ একে 

একে সকলেই ব্যর্থকাম হইয়া লজ্জায় ও 'পমানে অধোবদনে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন । তখন ঘোষণা! কর! হইল- “ক্ষত্রিয় রাজাই হউক কিংবা ব্রাহ্মণাদি অন্য 

কোন জাতীয়ই হউক, যে-কেহ এ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই ভ্রৌপদীকে লাভ 

করিবেন।” অর্জুন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া! সেই বৃহৎ ধন্ুতে শর যোজন! করিয়! 
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লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। ইহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজ! 
কুদ্ধ হুইয়৷ অঞ্জুনের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন; কিন্তু সকলেই তাহার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 

্বয়ংবর-সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া! আসিয়া যখন অর্জুন মাতাকে জানাইলেন-__ 
“আজ ভিক্ষায় একটী নৃতন রত্ব পাইয়াছি” তখন কুস্তীদেবী গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকায় সে 
রত্ব না দেখিয়াই বলিলেন--“যাহা পাইয়াছ তাহা তোমরা পাচ জনে ভাগ করিয়া 

লও।” তখন সমস্ত গুরুতর হইল। দ্রৌপদী ভাবিয়া অ'কুল হইলেন। মাতা 
কুম্তী যখন জানিলেন, অর্জুন দ্রৌপদীর প্রকৃত স্বামী এবং সতীত্বধস্থ-বিরোধী আজ্ঞা 
তিনিই দিয়া বসিয়াছেন, তখন তিনি অন্কতাপ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সত্য 
রক্ষা হয় সে বিচারের ভার জোগ্টপুত্র যুধিষ্টিরকে দিলেন সমস্ত খ'ষ ও গুরুজনদের 

সহিত শাস্্ালোচনা করিয়া পঞ্চভ্রাতা ভ্রৌপদ্দীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। 

অগত্যা ভ্রৌপদীও ভগবান্কে ম্মরণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করিলেন । 

সেইদিন যুধিষ্টির ব্যতীত অপর চারি ভ্রাত৷ ভিক্ষায় বাহির হুইয়া ষাহা পাইলেন, 

যুধিষ্টির তাহ! বুস্তীদেবীর আদেশে দেবতা, ব্রাক্ষণ, মাতা স্ত্রী ও পাচ ভাইয়ের মধ্যে 
ভাগ করিয়! দরিলেন। বিবাহের প্রথম দিনই রাজকন্যা তিক্ষান্ন ভোঞ্জন করিতে কুস্তিত 

হইলেন না এবং রাত্রিকালে কুশশধায় শয়নেও ক্লেশ বোধ করিলেন না। 

ক্রপদরাঞ্জ এ সংবাদ শুনিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, অর্জুন লক্ষে 

করিয়াছেন। তখন তিনি দেশের রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রর করিয়া পঞ্চ পাগুবের 

হস্তে মহাসমারোছে দ্রৌপদীকে সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে দ্বারকাধিপৃতি 
ভগবান্ শ্রাক্ণ ও তদীয় অগ্রজ বলদেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এ বিবাহ সমর্থন 

করিলেন । 

ছুধ্যোধন হন্তিনাপুরে ফিরিয়! হ্বয়ংবর-সভার সংবাদ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইজেন। 
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীম্ম, দ্রোণ, বিছুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ও ধাশ্মিক উপদেষ্টা ও আত্মীয়- 

স্বজন এবং সভভাস্দ্গণের কথামত পাণগ্ুবগণকে হস্তিনাপুরে আনাইয়া অর্ধ রাজ্য প্রদান 
করিলেন। অতংপর ইহাদের রাজধানী হইল ইন্রপ্রস্থ। যুধিষ্টিরের মত ধর্মরাজকে 

পাইয়া ইন্্রপ্রস্থে ধনী, দর আদ্ষণ, ক্ষত্রিয়। সকল শ্রেণী লোকের একত্র সমাবেশ 
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হইল। গৌরবে, শ্রীপম্পদে, সুরমা হর্শে, ইন্প্রস্থ সকল রাজধানীকে পরাজিত 
করিল। পাগুবগণ আনন্দে রাজ্যশাসন ও গ্রজাপাঁলন করিতে লাগিলেন 

কিছুদিন অতিবাহিত হুইলে একদিন দেবষি নারদ আসিয়া পাগবন্দিগকে 
বলিলেন--“পাচ ভাইয়ের যখন একই স্ত্রী, তখন পাছে এই স্ত্রী লইয়া! ভ্রাভৃবিরোধ হয়, 
এইজন্য তোমরা এক এক জন এক বৎসর করিয়! দ্রৌপদীকে গৃহে রাখিবে। বদি কোন 
ভাই অপর ভাইয়ের আশ্রয়কালীন ক্ৌপদীর নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলে 
তাহাকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস যাইতে হইবে ।” 

একদিন যখন যুধিষ্টির ও দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাগ্ষণকে 

শত্রহত্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র আনিতে অর্জুনকে বাধ্য হইয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ 
করিতে হয় এবং দ্বাশবর্ধ বনবাসে যাইতে হয়। সেই বনবাস সময়ে অর্জুন দেবকাধ্যে 

্বর্-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্র ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি নাগকন্তা উলুগী, 
মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীরুষ্ণের ভগিনী স্ভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। পরে 

তাহার বনবান-সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সথভদ্রাকে গৃহে আনিলেন। 

নববিবাহিতা। স্ত্রী স্থৃতদ্রাকে লইয়া! গৃহে আসিয়! প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ 

বন্দনা করিলেন এবং একে একে সকলের আশীর্ববাদ্দ গ্রহণ করিলেন। পরে ভ্রৌপদীর 

নিকট গিয়া সথভদ্রাকে উপহার দিলেন । দ্রৌপদী স্বামীর পর পর কয়েকটী বিবাহবার্তা 

শুনিয়া একটু অভিমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী আসিয়া যখন কৃষ্ণভগিনী 
স্থভদ্রাকে উপহার দিলেন এবং স্থভস্ত্র যখন বলিলেন__“দিদি, আমি তোমার দাসী” 

তখন জ্রোপদীর সপত্বী-ছুঃখ, কোথায় উড়িয়া গেল। ন্বয়ংবর-জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ স্বামীর 

নৃতন বিজয়গৌরব স্থভত্রা, এই কথা যখন তাহার মনে হুইল, তখন তিনি স্থভ্রাকে 
বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন_-“বোন, আমি আশীর্বাদ করি তুমি চির 

স্বামী-সোহাগিনী হও ।” | 
কিছুকাল পরে স্থভদ্রার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখ! হইল অদ্ভিমন্যু। 

পঞ্চপাগুবের ওুরসে দ্রৌপদীরও পর পর পাচটা পুত্র হইল। যুধিষ্টির ইন্প্রস্থে রাজসুয় 
যজ্ঞ আরভ করিলেন। যজ্জসভা অসাধারণ কারুকাধ্যময় হইল। যজেশ্বর প্রীকক শ্বয়ং 
ষন্তে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে বলদেবও আসিলেন। অন্তান্ত রাজারাও আসিয়াছিলেন এবং 
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হন্তিনাপুরের বর্তমান রাজ! কৌরবদের জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা ছূর্ধ্যোধন এবং তাহাদের মাতুল শকুনি 
আসিয়৷ পাগুবদের এন্বধ্য দেখিয়! বিমোহিত হইয়া হিংসায় জলিতে লাগিলেন। 

জুরমূতি দুর্ব্যোধন প্রভৃতি হন্তিনায় ফিরিয়া! পাগুবদের ধ্বংসের ফড়যন্ত্র করিতে 

লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পথও আবিষ্কৃত হুইল। মাতুল শকুনি পাশাখেলায় অদ্ধিতীয় 

ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন--কপট পাশাঁখেলায় পাগুবদিগকে হারাইয় উহাদের 
রাজ্য হরণ ও অপমান না করিতে পারিলে, যুহ্ধে উহার্দিগকে পরাজিত কর! যাইবে 

না। সেকালে ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল-_ফুদ্ধ বা পাশাখেলায় আহ্বান করিলে 

ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে। কৌরবগণ যুধিষ্িরকে 
পাশাখেলায় আহ্বান করিলেন এবং বার বার হারাইয়া দিতে লাগিলেন । যুধিষ্ঠির 

রাজা ও নিজের সহিত পাচ ভাইকে পণ রাধিয়! হারিয্া গেলেন। শেষে শত্রুপক্ষের 

প্ররোচনায় ভ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন এবং এবারেও হারিয়৷ গেলেন। 

কৌরবেরা ভ্রৌপদীকে কৌরবসভায় আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলে তিনি সভায় 
আসিতে অন্বীকার করিলেন এবং দৃতকে বলিয়া পাঠাইলেন “জানিয়া আইস, 

ধর্মরাজ আগে আমায় পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, না নিজে হারিয়া আমায় পণ 

রাঁখিয়াছেন 1 এ কথার জবাবে বিছুর, ভীম্ম প্রভৃতি সভাস্ক বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভ্রৌপদীর 

বুদ্ধিমতার প্রশংসা করিয়া ছৃর্যোধনকে জানাইলেন যে. ভ্রৌপদীকে পণ রাখিবার 
অধিকার ধর্দরাজের নাই, কারণ 'ধর্্ঘরাজজ আগেই পরাজিত হইরাছিলেন। 
কিন্ত “চোর! না! গুনে ধর্মের কাহিনী” ছৃর্য্যোধন দভেৌপদীকে আনিবার জন্তু 

দুঃশাসনকে পাঠাইলেন। দ্রৌপদী এবারও আপত্তি করায় ছুঃশালন দ্রৌপদীর কেশ 
আকর্ষণ করিতে করিতে সভায় লইয়া আসিলেন। দ্রৌপদী ইহাতে ধৈর্্যচ্যুতা 
না হইয়া সভাস্থ সকলকেই বিনয়ে জানাইলেন--“ধর্মমরাজ পূর্বে হারিয়! পরে আমাকে 

পণ রাখিচাছেন, অতএব আমাকে অপমান করিবার অধিকার কৌরবদের নাই। 
পরস্ত, তাহারা আমাকে এইরূপভাবে অপমান করিতে যখন বন্ধপরিকর, তখন কি 

বুঝিতে হইবে ধর্ম একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? কৌরবগণই ত ধর্ম 
রাজকে পাশাখেলায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিয়াছে এবং শকুনি চাতুরী অবলম্বন করিয়া 

তাহাকে হারাইমসছে। বুঝিলাম না খর্রাজ কি হিসাবে হারিলেন ?% হইহাতেও 
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যখন তাহার কথায় কেহ সহুত্তর দিল না, অধিকস্ভ কৌরবেরা “দাসী” বলিয়া! কেবলই 
তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ম্বামিগণের তেজ উদ্দীপিত করিবার 
চেষ্টা কৰিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই ন্বাধীন নহেন--সকলকেই যুধিষ্টির পণে 

হারাইয়াছেন। . 
দ্রোপদীর লাঞ্নায় ভীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমগর্জনে 

ধর্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--“জুয্াড়ীরা দ্রাসদাসীকে কখনও পণ রাখিতে 
পারে না। আপনি সমম্ত রাজ্য, দাসদ্াসী ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন। আপনি 

নিজেকে হারাইয়৷ পরে ভ্দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, অতএব ভ্রৌপদীকে অপমান 
করিতে আমি দিব না ।” 

পাছে ভীম ক্রোধের বশে ধর্শরাজকে আরও রূঢ় কথা বলেন, এজন্ত অর্জুন 

তাড়াতাড়ি ভীমের পায়ে ধরিয়া! তাহাকে নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া নিরগু করিলেন। 

ইহাতে কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল না দেখিয়া, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র 
করিবার জন্ত সকলের সমক্ষে কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । 

তখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়। সভাস্থ গুরুজন ও স্বামীদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতে লাগিলেন-_-“আজ গুরুজন ও সভ্যদের সমক্ষে পিশাচেরা স্ত্রীজাতির সর্ববস্থ 

লজ্জা নষ্ট করিতে উদ্ধত | সস্ভাস্থ ব্রাদ্ষণ, ক্ষত্রিয় কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন 

না। বুঝিলাম, এতদিনে ভারতের সর্বধন্ম বিনষ্ট হইতে চলিল। ম্বামিগণ অতুলনীয় 

বীর হইয়াও ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ বলিয়| আজ তীহারা স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে 
পারিতেছেন ন1। কিন্তু জানিও যতদিন চন্ত্র-্্য থাকিবে, ততদিন ভগবান্ নিজে 

আসিয়৷ সতীদের রক্ষা করিবেন এবং ছুক্কতেরা তাহার হাত হইতে পরিজ্াণ 

পাইবে না।” 

ছুঃশাসন ছাড়িবার পাস নহেন। দভ্রৌপদীর ধর্মমকথাঁয় কর্ণপাত না করিয়া কাপড় 
ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । ভ্রৌপদী বস্ত্রধারণে অপারগ হইয়া করযোড়ে কায়মনো- 
বাক্যে ভগবানকে ভাকিতে লাগিলেন, ছুঃশাসন আর কোন বাধা না পাইয়৷ সজোরে 
কাপড় টানিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য] যতই কাপড় টানেন, ততই 
নানাবর্ণের রাশি রাশি কাপড় ত্রোপদীর গান্র হইতে বাহির হয়। রাজসতাস্থল 
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কাপড়ে ভরিয়া গেল কিন্তু ভ্রৌপদী বিবস্ত্র হইলেন ন|! ভীম খৈর্ধ) হারাইয়! আবার 
উঠিয়া ছুঃশাসনকে বলিলেন--“পাবণ্ড ! তোর ইহাতেও জ্ঞান হইতেছে না? তোদের 

সকলকে মেষপালের মত মনে করিয়া এযাবৎ ক্ষমা করিয়া আসিতেছি, কিন্ত আর 
ক্ষমা! করিব না তে'র বক্ষ নখের আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া জীবস্ত হৃৎপিগ্ড বাহির 

করিয়া রক্তপান যর্দ না করি, এবং সেই রক্তে কৃষ্কার বেণী বন্ধন না করিয়। দিই, তাহা 
হইলে ঘেন আমার সদগতি না হয় ।” 

সভাস্থ সকলেই ভয়বিহ্বঙ, হতভম্ব! ছুর্য্যোধন এই সময়ে স্রৌপদীকে ইঙ্গিত 

করিয়। উরুতে বসিতে বলিলেন। তখন ভীম ভ্রাতাদদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া 

বলিলেন-_-“ যে উরুতে এ পাপিষ্ঠ ভ্রৌপদীকে বসাইবার বাসনা করিতেছে, অচিরেই 

সেই উরু ভঙ্গ করিব তবেই আমার ভীম নাম সার্থক হইবে। উহাদের মারিবার 
জন্যই আমি ইহাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া বা জতুগৃহে দ্ধ হইয়া মরি নাই ।” 

যখন ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গলধবনি উঠিতেছে, তখন 
সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। গান্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া অস্তঃপুর হইতে 
ছুটিয়া আলিয়া! ভ্রৌপদীকে কোলে লইয়া গর্ভের কলঙ্ক নিজ পুত্রদের শত ধিক্কার 
দিতে লাগিলেন এবং দ্রৌশ্দীকে সকল রকম বর দিতে চাহিলেন। ভ্রৌপদীও শ্বশ্তুর- 
শাশুড়াকে প্রণাম করিয়া বলিলেন_-প্যদ্দি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়! বর দেন, তাহ! 

হইলে ধর্মরাকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন।” ধৃতরাষ্ট্র ধশ্মরাঙ্গকে মুক্ত 
করিবার হুকুম দিয়! বলিলেন--”মা, আর কোন বর প্রার্থনা কর।* জ্রৌপদী বলিলেন 

_“নিজগুণে দি আমায় আর কোন রর দিতে অভিলাধী হন, তাহা৷ হইলে আমার 
'আর চারি স্বামীকে মুক্তি দিন।” অন্ধরাজ পাগুবদের সকলকেই মুক্ত করিবার আগেশ 
দিয়া তৃতীন্ঘ বর প্রার্থনার জন্ত ভ্ৌপদীকে অন্থরোধ করিলে ভ্রৌপদী বলিলেন-_দহে 
ভরতকুলতিলক 1! আপনার ত জানাই আছে ষে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর প্রার্থন! 
করিবার অধিকার কাহারও নাই। তাহার উপর অন্ত নথখসম্পদ যাহা৷ কিছু প্রার্থনীয় 

তাহা আমি স্বামীদের নিকট হইতে না! লইয়| কাহারও বরে সথখসম্পদ্ ভোগ করিবার 

অভিলাষ করি না।” খ্বতরাষ্ট্র বলিলেন--“মা আমার, সতী-সাবিস্রীর স্তায় তোমার 
গৌরব অঙ্ুপ্ত থাকুক এবং চিরদিন তৃষি হ্বামিসেব! করিয়া অক্ষর কীর্তি লাভ কর।” 
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মুক্ত হইয়া! পঞ্চপাও্ডব দ্রৌপদ্ীসহ ইন্প্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হুর্যোধন 
প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে ছুঃখিত হইয়া তাহাকে নান! যুক্তি দেখাইয়া বলিতে 

লাগিলেন-_ “আপনার হুকুম বহাল থাকুক, কিন্তু উহার্দিগকে আবার ফিরাইয়৷ আস্ুন। 

এবার আমর! যুধিষ্তিরের সহিত পাশ! খেলিয়া ছাদশবর্ষ বনবাসের ব্যবস্থা করিব ।” 

পুত্রবৎংসল অন্ধ রাজা পুত্রদ্দের অস্থরোধে পাগুবদের ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দ্িলেন। 
পাগুবেরা গুরুজনদের আজ্ঞ। অবহেলা! করিতে ন! পারিয়৷ পাশাখেলায় পুনরায় প্রবৃত্ত 

হইয়! দ্বাদশবধ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন। 

পাগুবের গ্তরুজনদের প্রণাম করিয়া মাতৃদেবী কুস্তাকে ধাশ্সিকশ্রেঠ বিছুরের 
ঘরে এবং স্থভদ্রাকে দ্বারকায় কৃষ্ণের আশ্রয়ে রাখিয়! ভ্রৌপদীকে লইয়। বনবালে যাত্র। 
করলেন। বনগমনকালে দ্রৌপদী কুরুকুলনারীগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বলিলেন--”তোমাদের স্বামীরা যেমন আমাকে বিবস্ত্রা করিয়াছেন এবং খোল! চুলে 
আমাকে এই পথে যাত্রা করাইতেছেন, তেমনি আমরাও ফিরিয়। আসিয়া তোমাদের 
এ দশ! দেখিব+_আর দেখিব কি !-_দেেখিব তোমরা পতিপুভ্রকন্তাহীনা হৃইয়। এই 

বেশে সবৃতগণের তর্পণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছ ।” 

বনে গিয়া পাগুবেরা স্থখে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ধর্মরা্ 

আনিয়াছেন শুনিয়৷ নানাদিগৃদেশ হইতে ভেষ্ঠ মুনি-খধি তাহার নিকট ধর্খোপদেশ 

গ্রহণ করিতে আসিতেন। পাগুবগণ ইহাদের যথোচিত সমাদর করিতেন এবং জ্রৌপদী 

স্বহস্তে গৃহকর্ধ ও রদ্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগত সকলকে পরিতোষপূর্বক আহার 
করাইতেন এবং সর্বশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন। 

যখন কৌরবের। শুনিলেন পাগুবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার সখ ভোগ 
করিতেছেন এবং ভ্বৌপদীর গুণে অজশ্র অতিথি পরিতোষপূর্বক ভোজন করিয়া 

যাইতেছে, তখন ইহাবা ভ্রৌপদীর সতীত্বের গৌরব স্ুপ্ন করিবার জন্ক এবং পাওবদের 
অতিথিসংকারে পরাস্বুখ করিবার জন্য দুর্ব্বাসার শরণাপন্ন হন। যখন হূর্ব্বাস৷ মুনি 

বহুস্হম্র শিশ্ত লইয়া পাগুবদের অতিথি হইবার জন্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন 

ভ্রৌপদী ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়! গৃহকন্্ম করিতেছেন। উপায় কি? আ্রৌপদী 
স্ভগবানের শরণাপক্জ॥ হইলেন। ভক্তবংসল আসিয়া দেখা দিলেন এবং ভ্রৌপদীর 
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হাড়িতে কিছু আছে কিনা সন্ধান লই দেখিলেন-__ভ্বৌপদীর তৃক্তাবশিষ্ট একটা 
শাক আছে, তাহাই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া বলিলেন-_“তৃপ্তোইস্মি” । "তশ্মিন্ তৃষ্টে 
জগৎ তৃষ্টম্” সঙ্গে সঙ্গে জগৎ তৃগু হইল। ছুর্ববাসা শিষ্তগণসহ ভোজনের তৃপ্তিলাভ 

করিয়া উদার করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন । 

সেই সময়ে ভগবানকে নিকটে পাইয়া! ভ্ৌপদী কীদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-__”হে 
মধুহ্দন। আমি পরম বীধ্যবান্ পাগুবগণের পত্বী, আমার পুত্রগণ সকলেই বীর, 
আমি ক্রপদ্নরাজ-কন্তা, বীরবর ধৃষ্টায়ের ভগিনী, তোমার প্রিয়সধী, তথাপি আমাকে 

কৌরবের! কি করিয়া অপমান করিল?” প্রত্যুত্তরে ভগবান্ বলিলেন-_অধর্দনাশের 
জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তুমি কাদিও না, অধন্দের বিনাশ তোমার 
স্বামিগণ দ্বারাই করাইব। নে শরজালে বা ভীমের গদাঘাতে কেহই রক্ষ' 
পাইবে না।* 

একক! পাগবগণ ভ্রৌপদীকে বনে একাকী রাবিয়া মৃগয়ায় যান। সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ 
সেই সময় এ বনে উপস্থিত হইয়া ভ্রৌপদীকে একাকী দেখিয়া! তাহার সতীত্ব হরণ 

করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হন। দ্রৌপদী ধর্দনকথায় জয়দ্রথকে পাপবাসন! পরিত্যাগ 

করিতে বলেন, কিন্ত জয়ন্ত্রথ ধন্মকথ| না শুনিয়া তাহাকে বলপুর্ববক রথে উঠাইলেন । 

স্রৌপঘী শক্র বিনাশের উপায় উত্ভাবন করিতে ন1 পারিয়া ভগবান্কে ম্মরণ করিতেছেন, 
এমন সময়ে ভীমসেন আসিয়া! রখনমেত জয়দ্রথকে ধরিয়া ধশম্মরাজের নিকটে আনিলেন। 

ধন্মরাজ জয়জ্থকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু ভ্রৌপদ্ী ভীমকে বলিলেন, 
“উহাকে আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাইয়া, মাথা সুড়াইয়া ছাড়িয়া দাও।* ড্রৌপদীর 
কথায় জয়রথ সম্মত হইলে ভীম তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়! দিলেন । 

ছবা্শবর্ষ এইরূপে কাটিয়া! গেল। এবার অজ্ঞাতবাসের পালা । এই সময়ে সকলে 
ছস্সবেশ পরিধান করিয়! বিরাটরাজার আশ্রয়ে চাকুরীর অন্বেষণে গেলেন । বিরাট- 

রাজ সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম পাচকরূপে, ভ্রৌপন্ী রাজপরিবারের 
বেশ-বিস্তাস-কাধ্যে “সৈরি্বী/ নামে এবং আর সব ভাই অন্তান্ত কাধ্যে নিধুক্ত 

রছিলেন। বিরাট-রাজগৃহে সৈরিষ্ীর ব্মপলাবণ্য দেখিয়া! ছুষ্টের দল কুমস্্রণা করিতে 
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লাগিল। রাজশ্তালক কাঁচক নিজ বীরত্বে বিরাটের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। 
তিনি একধিন সৈরিক্কীকে তাহার গৃহে যাইতে বলায় রাণী সৈরিন্ধীকে কীচকের গৃহে 
পাঠাইলেন। কাঁচক পৈরিস্বীকে একাকিনী পাইয়া নিজ কু-অভিপ্রায় জাপন 
করিলেন। সৈরিন্ধী এই অজ্ঞাতবাসে নিজ পরিচয়দানে অক্ষম হইয়। বলিলেন-- 

«আমার পঞ্চ গঞ্ধ্ব স্বামী আছেন। তীহারা সর্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন ।, 
কোনরূপে আমাকে লাভ করিতে চাহিলেই তাহারা তোমাকে সংহার করিবেন ।* 
কীচক তবুও পাপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। একাকিনী রমণী কি 
করিবেন ভাবিয়। স্থির করিতে ন! পারিয়। ভগবানের শরণ লইলেন। কাঁচক তাহার 

বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়! টানিলেন। ইহাতে পৈরিস্কী ক্রোধ সংবরণ করিতে না পা!রয়া নিজ 
বস্ত্র ছিনাইয়! লইবার জন্ত এমন জোরে টান দিলেন যে» কীচকের মত বার, বিরাট- 

রাজের প্রধান সেনাপতি, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে স্ৌপদী 

রাজসভায় আসিয়া যুধিষিরের নিকট সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কীচকও 

ক্রোধে এবং অপমানে অস্থির হইয়া সভামাঝে আসি ভ্রৌপদীকে পদাঘাত করিলেন। 

ইহাতে দৌপদী ভীমকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন-_-“হে ষধ্যম 
পাব, তুমি ভিন» এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহই নাই,*-_-পরে বিরাটরাজকে 
বলিলেন--“মনে করিয়াছিলাম আপনি ধাশ্মিক, কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দোষ 
নারীর উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন না । 

আরও দেখিতেছি, আপনার সভাসদ্গণের মধ্যে কেহই ধাশ্মিক নহেন।” সেই 
সময়ে ধর্ম্বরাজ ইঙ্গিত করিলে দ্রৌপদী অস্তঃপুরে চলিয়! গেলেন। 

ইহাতে ভ্রৌপদীর ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না। তিনি ভামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 

আন্মপূর্বিবক সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। ভীম বলিলেন-__“যদি কীচক পুণরায় পাপ- 
প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে নৃত্যশালায় লইয়৷ আসিও; 

সেখানে আমি তাহার প্রাণবধ করিব ।* কীচকের লালসা দিন দিন বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ত্রৌপদী প্রাপ্তির আশ! ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পাপ- 
বাসন! ব্যক্ত করিলেন। এবার স্রৌপদী তাহাকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ কারবার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিলেন। পৈরিষ্বীবেশী ভীম এক লাথিতে কীচককে বধ করিলেন। 
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কীচকের অন্তান্ত ভ্রাতা দ্রৌপদীকেই কীচকের মৃতার 'হেতু জানিয়া' কীচকের 

সৎকারের সঙ্জে সঙ্গে টৈরিদ্ধীরও সৎকার করিবেন বলিয়া! ভ্রৌপদীকে শ্মশানে ধরিয়া 

লইয়! গেলেন। তীম এ সংবাদ পাইম্া' শ্মণানে গিয়া কীচকের একশত পাঁচ ভাইকে 

বধ করিক্নে। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল_দ্রৌপদীর গঙ্ধবর্ব স্বামীরাই সর্বনাশ 

করিতেছে । বিরাটরাজও ভয় পাইয়া দ্রৌপদীকে ততীহার বাড়ী ছাড়িয়। যাইবার 

আদেশ দিলেন। জৌপদী ১৩ দিন সময় চাহিলেন। ইতোমধ্যে বিরাটরাজের 

বিরুদ্ধে কৌরব ও ভ্রিগর্তরাঁজ যুদ্ধ ঘোষণ| করিলেন । শক্রপক্ষ ভীম ও অর্জনের 

বিক্রমে পলাইতে বাধা হইলেন। এইরূপে এক বৎসর অন্জ্রাবান শেষ হইল। 

বিরাটরাজ ইহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অর্জুন-পুক্র অণ্ভমন্গার সহিত নিজ কন্তা 

উত্তরার বিবাহ ছিলেন। 

পাগুবগণ অজ্ঞাতবাঁদ হইতে মুক্ত হয়া নিজ রাজ্য চাহিয়া কৌরবদ্দের নিকট 

দূত পাঠাইলেন। যুষ্টির ৭ ভীম বলিয়! দিলেন, “যদি রাঙ্গা দিতে কৌরবদের 
অসম্মতি থাকে, তাহ! হইলে অন্ততঃ পাচ ভাঈয়ের বাস করিবার জন্ত পাচখানি গ্রাম 

দিলেই আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারিব 1৮, চুষ্ট দুর্যোধন দূতমুখে বলিয়া 

পাঠাইলেন-_-"বিনাযুছ্ধে নাহি দিব স্থচাগ্র মেদিনী।* 

নিরুপায় হইয়। পাগুবের! বুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরব 

পক্ষে পূর্ব হইতেই সমস্ত ঝড় বড় বীর ও রাজ"ণ যোগদান করিয়াছিলেন । কেবল- 

মাত্র ক্রপদবাজ, তাহার পুত্র ধুঈছায়, বিরাটরাজ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ পাগুবপক্ষে 

রহিলেন। ছ্বারকার রাজ। শরীক তখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। পাগুবের! 

তীহাকেই দূতরূপে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার অন্ত কৌরবদিগকে অস্থুরোধ করিয়া 

পাঠাইলেন, কিন্তু ভ্রৌপদী ছাড়িবার পাজ্ী নহেন, তিনি শ্রীক্ফকে বলিঙ্গেন_-“হে 

মধুস্থদন | ধর্মমরাজ জ্ঞাতিবধভয়ে সাঁদ্ধ করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছ! নহে 

জ্ঞাতিবধ হয়, কিন্তু বধ্যকে বধ না করিলে যে পাপ হয়, তাহা তুমি ত জান ! অতএব 

আমি বিশেষ কিছু বলিব না, কেবল এই কথ৷ বলি--যদি আমাদের হতরাজ্য 

কৌরবের৷ প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে সন্ধি করিও না ।* 
বান্থদেব কৌরবসভায় সাঞ্ধর প্রত্াব লইয়া! গেলে উহার! তীহার প্রন্তাবে কর্ণপাত 
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করিলেন না বরং শ্রীরুষ্ণকে নিজেদের পক্ষে যোগ দিতে অন্ঠরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 

বলিলেন-__-"পরে বলিব।* কিছুদিন পরে কৌরবদের যাতায়াতে শ্রীকঞ্চ অতিষ্ঠ হইয়া 

বলিলেন--“আমার নিদ্রাভঙ্গে যাহার মুখ আগে দেখব, সেই দিকে যাইব ।* ধনমদে 
গর্বিত ভূর্য্যেধন সর্বাগ্রে গিয়! শ্রীরষ্ণের শিরোদেশে আসন গ্রহণ করিলেন। অর্জুন 

পায়ের নীচে আসন লইলেন। শ্ত্রীরু্ণ উঠিবাব সমঘ অর্জধুঁনকেই প্রথমে দেখিলেন। 
তিনি ছুধ্যোধনকে জানাইলেন, পপাণ্তবপক্ষে ই আমাকে যাইতে হইবে, তবে আমার 

সমস্তী সেনা কৌববপক্ষে থাকিবে অতঃপর ছুর্যোধনের অন্ুবোধে প্রীরুঞ্চ পাণ্ডব- 

পক্ষে অস্তাধারণ করিবেন ন! জানাইলেন । 

যুক্ধ আর হইল। ১৮ দিন ঘোরতর সংগ্রাম চলিল! অর্জুন জ্ঞাতিবধভয়ষে 

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সারথি শ্রীঞ্জকে রথ ফিরাইতে অস্থরোধ করিলেন। 
পীর এ ১৮ দিন যুদ্ধের সময় নানান্ূপ ধর্মকথা বলিয়া! ও যৌ'গক পল্থ' দেখাইয়। 
অঞ্ছুনকে যুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। এ উপদেশবাণী গীত| নামে অভিচিত। ভীম 
কৌরববংশ ধ্বংস করিলেন, এবং কুষ্কার অপম'নকারী ছুঃশাপনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও 
সাহার বক্ষ বিদারণ করিয়। হৃৎপিণ্ডের তগ্চ রক পান করিলেন । পর্বেব প্রতিশ্রতি 

রক্ষা হইল। পরে তিনি ছুষ্টমতি ছধ্যোধনের উরু ভঙ্গ ক'রয়া ভ্রৌপ্দীর অপমানের 
প্রতিশোধ লইলেন। দ্রৌপদী তীভার পুত্রতস্ত। অশ্বখামাকে বধ করিবার জন্য ভীষকে 

অনুরোধ করিলেন। ভীঘ অশ্বখামাকে পরাস্ত কয়া তাহার মন্তকমণ্ণ আনিস 

ভ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এইরূপে ভারতের ক্ষত্রিযবংশ একরূপ নির্দুল হঈল। 
কৌরবপক্ষের পরাজদ্র হইল এবং তাহাদের পাপকাঁধ্যের ফল ফলিল। পাগুবগণ বন্ত 

জ্ঞাতিবধ দেখিয়। মহাপ্রস্থানের উদ্কেগ করিলেন । উত্তরার শিশুপুত্র পরীক্ষিতের উপর 

রাজ্যভার অর্পণ করিয় ভ্রৌপদীসহ পাগুবগণ হিমালয় অভিমুখে, যাত্র! করিলেন । 

ভ্রৌপদী ও সত্যনামা-সংবাদ 

পাগ্ুব্গিগের বনবাসকালে একদিন কৃষ্ণপ্রয়া সভাভামা স্বামীর সহিত দ্রৌপদী 
দর্শনে যাত্রা করেন। সত্যতাম! প্রৌপদীকে কুশলাদি ভিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন__ 
“সখি | তোমার ম্বামিগণ অদ্ধিতীয় বীর, উহারা তোমাতে সর্বদাই অথরক্ত ৷ তুমি 
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কি মন্ত্রলে, ব্রতত উপবাসে বা ভীর্থ-জপবজ্ঞের দ্বারা উহীধিগকে এভাদবশ বশীভূত 

করিয়াছ ?” ভ্রোপনী সত্াভামার কথায় হাসিয়! বলিলেন--“সখি! এরূপ অনু 

কথার জবাব দিবার শক্তি আমার নাই। এ সব উপায়ের কথ! আমি কল্পনাও 

করিতে পারি না। মন্ত্র, যাছু বা ওঁষধাদি অশিক্ষিত! নারীগণেরই ত্বামি-বশীকরণের 

উধধ। ইহাতে স্বামী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বশীভূত হন না, পরস্ত ওঁধধাদি প্রয়োগে 

নানাবিধ ব্যাধিগ্রন্ত হন। অতএব এইক্প আচরণ নারীগণের কর্তব্য নহে। সাধ্বী 

নারী কখনও ওসব পথ অবলম্বন করেন না, বরং দ্বণা করেন। স্বামী' এ সব 

আচরণের কথা জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অন্থুরক্ত ন! হইয়! বরং তাহাকে ত্বণাই করেন 

এবং জীবন সংশয় বোধ করিয়! সর্বদাই তাহার নিকট হইতে দূরে থাকেন সাপ 
লইয়া গৃহ-বাসের ন্যায় সশস্কচিত্তে কালযাপন করেন। অতএব সখি! ওসব উপায়ে 
স্বামীকে বশীভূত করা ঘায় না! 

“আমি পঞ্চপাণ্ডবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি, এ কথ! যদি সত্য হয় স্বামীরা 

আমাতেই একান্ত অনুরক্ত, যদ্দি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হইল আমি 
কি করিয়া স্বামীদের মনোরঞুন করিয়াছি। 

“ভগিনি! আমি ক্রোধার্দি ত্যাগ করিয়া সর্ব পাগুবগণের ও তাহাদের 

অন্থান্ স্ত্রীদের সেবা-গুশ্রষ। করি। অভিমানিনী ন! হইয়া, কোনরূপ দূর্ববাক্য প্রয়োগ 
না করিয়া বা কোনরূপ অবাধ্য নাঁ হইয়া তাহাদের সকলের ইঙ্গিতমাত্র সবর আদেশ 
পালন করি। তাহাদের না৷ দেখিলে প্রতিমুহূর্ত আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয়। 

তাহারা কোথাও গেলে আমি ভোগবিলাম পরিত্যাগ করি এবং তীহাদের মঞ্গঙগ- 

কামনায় তপন্চ। গ্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করি। আমি প্রত্যহ অতি বত্বে গৃহ- 

মার্দনাদি করি, বথাসময়ে রন্ধন করিয়। স্বামীদের পরিতোবপূর্ববক ভোজন করাই। 
“কখনও কোন দুষ্টগ্বভাব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশি না, একাকিনী যেখানে সেখানে 

যাই না, বা গৃঠন্ারে ও গবাক্ষপথে দ্াড়াই না| । ম্বামিগণের সহিত পরিহাসচ্ছল ভিন্ন 

অন্ত কোন সময়ে উচ্চহান্ত করি না, এবং সর্বদা সত্যপথে থাকিয়া স্বামীদের 

সেবাকরি। . 
“আমার স্বামিগণ যে শ্রব্য আহার করেন না» তাহা আমি কদাচ আহার করি 
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না বা স্পর্শ করি না। তাহাদের আদেশে আমি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হুই। 
শাশুড়ী ও গুরুজনেরা আমাকে যে আদেশ দিয়াছেনঃ তাহাই আমি পালন করি। 
আমার স্বামিগণ ধাশ্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তস্বভাব, তথাপি আমি 
শ্রঞ্ধা ও ভয়ের সহিত তাহাদের সেবা! করিয়া থাকি । 

“হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়! থাকাই স্ত্রীলোকের একমান্ত 

ধশ্ম ; পতিই নানীর দেবতা ও একমাআ গতি। ত্বামীর অপ্রয্ম কার্য করা স্ত্রীলোকের 
পক্ষে বড়ই গহিত। পতির মত দেবতা নারীর আর কেহই নাই। পতি আমাদের 

ধর্্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মূল। তীহার্দিগকে অতিক্রম করিয়া আমি কখনও শয়ন, আহার 
বা অলঙ্কার পরিধান করি না। আমি প্রাণান্তেও শাশুড়ীর নিম্দ। করি না, শাগুড়ীর 

সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করি না কখনও তাহাকে বাদ দিয়! উত্তম ভ্ব্য গ্রহণ 
করি না। 

“আমি ধর্্রাজের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং পোস্কগণের ভরণপোষণে 

ত্রুটি করি না। আমি নিজে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন 

করিয়া থাকি। সমুদ্র যেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে, আমিও সেইরূপ 
মহারাজ যুধিষ্টিরের বিপুল রাজা ও সংসারের হিলাব রাখি। 

“সকলে নিস্তিত হইলে আমি শয্যা গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্বেই 

শয্যা! ত্যাগ করি এবং সর্ব! সত্যে রত থাকি । সখি! ন্থামি যে-প্রকারে স্বামীদের 
বশীভূত করিয়াছি, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিলাম । তুমি যদি আমার স্থামিস্থথে 
হিংসা কর এবং আমার মত হুহয়া শ্রীকষ্ণকে বশীভূত করিতে চাও তাহা! হইলে আমার 
মত হইয়! দৈনন্দিন কার্ধ্য ও ধর্ম পালন কর। 

“ভগিনি! তোমাকে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি 
তুমি যখন সথীভাবে আমায় বিদ্রুপ করিয়াছ, তখন প্রত্যুত্তরে সখীভাবেই তোমাকে 
উপদেশ দিতেছি--“ম্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল। স্ত্রী_-শ্বামীর 
ধর্মের সহায়, কর্মের সঙ্গিনী ।* 

ভ্রোপদীর কথায় সত্যভামার চমক ভাঙ্িল। মনে মনে ভাবিলেন--শ্রিয়সধীকে 
না খাটাইলে ভাল হইত। বলিলেন-_“ভগিনি | না বুবিয়৷ তোমাকে ঠাষ্ট। করিদ্বাছি 
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বলিয়া! ক্রটি লইও না । ছুই সধী এইবার দূ আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। পরে সত্যভাষা 

বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

গ্ান্ধান্রী 

মহাভারতের যুগে আমরা যে-কয়টী উন্নতচরিত্র। ভারত-রমণীর পরিচয় পাই, 

তাহাদের মধ্যে গান্ধার-রাজকন্ত। ধৃতরাষ্ট্রপত্বী গাদ্ধারীর চরিত্র শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বলিয়া 

মনে করি। ম্বভাব-দুর্ববল ভোগবিলাসময় নারীজীবনে গাদ্ধারী যে অপূর্বব তেজদ্বিতা, 
ধর্মানুরাগ ও আত্মত্যাগের পূর্ণজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা খুব কম 

নারীচরিত্রে দুষ্ট হয়। শত বীরের জননী রাজরাজেশ্বরীর এমন সর্ধত্যাগিনী সন্ধ্যাসিনী 
মৃন্তি সত্যই দুর্লভ । 

গান্ধারের অধিপতি রাজা সুবল স্বীয় কন্া গান্ধারীর বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইলে 

হস্তিনাপুর হইতে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, ভীম্মদেব গান্ধারীর সহিত জন্মান্ধ 
ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বীরত্বে 

ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা ভাল পাত্র আর কেহ না থাকিলেও, গান্ধারীর পিতামাত। জন্মান্ধকে 

কন্তা সম্প্রপন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী বুঝিতে 
পারিলেন- ভীম্মদেবের ইচ্ছ! অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যদি তাহার পিতা ভীম্মদেবের 

প্রস্তাব প্রত্যাত্যান করেন তাহা হইলে সবংশে নিহত হইবেন। গাদ্ধারী পিতাকে 

বলিলেন--“বিধির বিধান খণ্ডাইবার শক্তি কাহারও নাই। পতি খঞ্জ বা অন্ধ হইলেও 

তিনিই পরম গুরু, তিনিই আমার দেবতা । আমি যেন অন্ধ রাজাকে বিবাহ করিয়া 

তাহাকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়৷ নারীজীবন সার্থক করিতে পারি । 

গান্ধার-রাজ ও ত্রীহার পত্বী কন্যার মুখে এই কথা শ্তনিয়। গাদ্ধারীকে সাধারগ 

নারী বলিয়৷ ভাবিতে পারিলেন না; ভাবিলেন ইনি সাক্ষাৎ দেবী; মন্ত্যলোকে 
নারীচরিভ্রের উজ্জ্বল আদর্শ রাখিবার জন্তই ইহার জন্ম । 
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শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে অন্ধরাজ| ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ 

হইয়৷ গেল। স্বামীর দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়া! নিজেও দৃষ্িস্থখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, 
এজন্য বিবাহের পূর্বেই গাদ্ধারী চক্ষে বস্ত্র বাধিয়া নিঙ্দেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। চারি 
চক্ষের শুভদৃর্টি না হইলেও মনে প্রাণে গুভমিলন হইয়! গেল। গান্ধারী শ্বপুরঘর 
করিতে হস্তিনাপুরে চলিলেন। 

হস্তিনাপুরে গাদ্ধারী পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুবংশের গ্রীবৃদ্ধি আরম হইল। 

গান্ধারী ও ত্বাহার দেবরপত্ী কৃস্তীদেবী সস্তানাদি প্রসব করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি 

করিতে লাগিলেন । গাস্ধারীদেবী শত পুত্রের জননী হইলেন। তীহার সকল রকম 

সৌভাগ্য লাভ হইল। ম্বামী অন্ধ বা নিঙ্গে অন্ধ সাজিয়াছেন বলিয়া কোন ছঃখ 

রহিল না। 

স্থখ চিরদিন স্থায়ী হয় না। গান্ধারীর ম্থখও স্থায়ী হইল না। জোষ্ঠ পু 
ুর্য্যোধনের মদোন্সত্ততা ও ক্রু স্বভাব দেখিয়া গান্ধারী ভীতা হইলেন। ৃর্যোধনের 
সঙ্গে সঙ্গে শত-পুত্র উচ্ছঙ্খল হইয়। উঠ্ঠিপ। অন্ধরাজা মৃছুক্তাবে দুর্ধ্যোধনকে অসৎপথ 

হইতে ফিরাইবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন। ছুখ্যোধন তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন ন1) 

কিন্ত গাদ্ধারীর ন্যায়বিচার ও শাসনে দূর্য্যোধন কম্পিত হইলেও, অন্ধ পিতাকে আযত 
করিতে পারিবেন বুঝিয়া গান্ধারীর নিকট হইতে সর্বদা দূরে দূরে থাকিতেন। ধাশ্মিক 
পাওুপুত্রগণের সহিত সামান্ত সামান্য বিরোধ দেখিলে গাদ্ধারী বিচারের জন্য অদ্ধব- 
রাজাকে বলিতেন; কিন্ধকু পুত্রবৎ্সল দুর্ধলহদয় ধূতরাষ্্র কঠোর শাসন করিতে 

না পারিয়া ছুধ্যোধনকে ধন্দতত্ব বুঝাইয়া৷ পাওুপুত্রগণের সহিত বিরোধ করিতে 

নিষেধ করিতেন । 

গাদ্ধারী বলিতেন-_মূর্থন্ত লাঠ্যৌষধি ”»। কঠোর শ্লাসন ভিন্ন দূর্যোধন প্রভৃতিকে 
স্ববশে আনা অন্ধরাজার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই গান্ধারী পুন্রদ্দগকে কঠোর শাসন 

করিবার জন্ত রাজাকে বলিতেন। রাজা বলিতেন-_“আমি জন্মান্ক বলিয়া রাজ! হইতে 
পারি নাই? আমার পুত্রের আমার অপরাধে রাজ্য পাইবে না। এইজন্ত বুদ্ধিমান্ 

পুত্রগণ হু হইরা মাঝে মাঝে পাঙুপুত্রগণের সহিত বিরোধ বাধাইলেও ন্যায়ধর্শের 

বিচারে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনৎপথ পরিত্যাগ করিবে |” 
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বয়ঃপ্রাপ্তির লঙ্গে সঙ্গে পাুপুত্রগণের যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িল। 
সুরমতি দুর্যেযাধন উহ! সহা করিতে পারিলেন না। মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ 
করিঘ। নানা ছলে, নানা কৌশলে পাও্পুত্রগণকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
একদিন বারণাবতের জতুগৃহে পাগুবগণকে পাঠাইয়। উহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। 
মহামতি বিদুর দিব্যৃষ্টির বলে এ সব জানিতে পারিগ্! পাগুবদিগকে জতুগৃহ হইতে 
পলাইয়া গিয়! ছন্সবেশে থাকিতে পূর্বেই উপদেশ দেন। জতুগৃহে অগ্নিসংষোগের ফলে 
পাগুবদের মৃত্যু হইয়াছে স্থির হইল এবং ছূর্ষেযোধন ইহার জন্ত চারিদিকে আনন্দোৎসবের 
ব্যবস্থা করিলেন। এই সংবাদ গান্ধারীর নিকট পৌছিলে গান্ধারী শোকে অধীর 
হইলেন। পুত্রগণের এইরূপ নীচতা ও জুরতা৷ দেখিয়া গাদ্ধারী নিজেই উহাদের 
ম্ত্যুকামনা করিতে লাগিলেন । ছুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে অস্থির হইয়া তিনি রাজ। 

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পুত্রদের মৃত্যুদণ্তাজ্ঞ। কামনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এইন্ধপ 

নীচতায় অধীর হইলেন এবং পুভ্রদের যথোচিত তিরস্কার করিলেন ; কিন্তু অদ্ধন্মেহের 
বশে তিনি অন্য কোন দণ্ডাজ্ঞ| দিলেন না। 

ইহার কিছুদিন পরে জানা গেল যে পাগুবের৷ ছন্মবেশে থাকিয়া ভ্রৌপদীকে 
বিবাহ করিয়াছে। তখন গান্ধারীর আনন্দের সীমা রহিল না। গাদ্ধারী তখনই 
মহাসমারোহে পাওুপুত্রগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন। নববধূ ভ্রৌপদীকে তিনি 
সানন্দে বরণ করিয়া, গৃহে তুলিলেন এবং আশীর্বাদ করিগ্া বলিলেন-__“তোমার 
স্বামীরা চিরদিন জয়ী হইয়া রাজা ও স্থথ ভোগ করিবে, তুমিও রাণী হুইয়া চিরস্থখে এ 
রাজ্য ভোগ করিবে ।” 

কিছুদিনের জন্ত স্থথে-স্থাচ্ছন্দ্যে গাদ্ধারী নববধূ দ্রৌপদীকে লইয়া সংসার করিতে 
লাগিলেন । দুর্ষ্যোধন হিংসানলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন । সব দিক্ বিবেচন! 

করিয়৷ রাজ! ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হন্তিনার রাজ্য দূর্য্যোধনকে দিয়! ইন্রপ্রস্থের রাজ্য 
পাওুপুত্রদের দিলেন। ইন্্রপ্রন্থে গিয়া যুধিষ্টির প্রভৃতি অতুল এই্বর্ধোর অধিকারী হইয়া 
স্থখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

ইন্্রপ্রস্থে রাজ। ধুধিঠির রাজনুম্ব যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; সমস্ত রাজাই যুধিষ্টিরকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ। বলিয়া! ত্বীকার করিয়া লইলেন। সকলেই রাজস্থ ঘজ্ছে এক একটা 
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কাজের ভার লইলেন। ছৃর্ধ্যোধনকে যুধিষ্টির নানাভাবে সম্মানিত করিলেও পাগ্ুবের। 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ--এ ধারণা জন্মিতে ভীহার বাকী রহিল না। তিনি উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব 

করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়া মাতুল শকুনির আশ্রয় লইলেন। মাতুল শকুনির সহিত 
পরামর্শে যুধিষ্টিরকে হৃত্তিনায় আনাইয়৷ পাশাখেলাই স্থির হইল। পাশাখেলায় একে 
একে যুরিষ্টির ধন-দৌলত, স্বয়ং এবং চারি ভাই ও স্তরৌপদীকে হারাইলেন ; ছূর্ধ্োখনের 
আদেশে তদীয় সহোদর ছুঃশাসন দ্রৌপদীকে গ্রকাশ্তট রাজসভায় টানিয়া আনিয়া 

নানাভাবে লাঞ্চিত করিতে লাগিলেন । 

এই সংবাদ অস্তঃপুরে গান্ধারীর নিকট পৌছিবামান্তর তিনি অধর্্াচারী পুত্রগণের 
পাপাচরণে ক্ষুন্ধ হইয়৷ অব্যক্ত মর্শজালায় অস্থির হইয়া রাজসভায় ছুটিয়া আসিলেন। 
তিনি রাজপদে নিবেদন করিলেন দুর্য্োধনকে ত্যাগ করিতে ; বলিলেন--”বনথ আগে 

দুর্যোধনকে ত্যাগ করা উচিত ছিল, পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি এতদ্দিন তাহাকে 
ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু আর নয়, অত্যাচারের মাত্রা তাহার দিন দিন বাড়িয়া 

চলিয়াছে, রাজলক্মী চঞ্চল হইয়। উঠিয়াছেন, প্রাচীন কুরুবংশের মর্ধ্যাদার 

হানি হইতেছে, ন্বর্গত পিতৃপুরুষগণ লাঞ্ছিত হইয়াছেন--ছুধ্যোধনকে আর ক্ষমা 
করিবেন ন1।” ধূৃতরাষ্ট গান্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া স্তভিত হইলেন, পিতৃম্বেহের 
দোহাই দিয়া গাম্ধারীকে বুঝাইলেন। প্রতুযত্তরে গাদ্ধারী বলিলেন- “সন্তানের 
প্রতি ন্েহ মাতারও আছে, কিন্তু পুত্রের কল্যাণের জন্যই তাহাকে বর্জন করিতে 

বলিতেছি।» 

গান্ধারী পতিব্রতা পুত্রন্সেহময়ী ; কিন্তু সকলকে ছাপাইয়৷ উঠিয়াছে তাহার 
স্তায়পরায়ণত! ও উদ্দার ধর্দবোধ। সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হুইয়। নয়নের জলে 

তিনি রাজপদতলে বিচার প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে রাজা নির্বাক হইয়া 
রহিলেন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন স্বামীও ন্যায়বিমুখ । তখন তাহার বেদনা আরও 

বাড়িয়া গেল। ধাশ্মিক ধৃতরাষ্ট্রের পত্বী হইয়া ও শত-পুত্রের জননী হুইয়। তিনি বড় 
আশা পোষণ করিতেন; কিন্তু আজ তাঁহার সব আশা নির্ধল হইল; ধুতরাষ্ট্রমহিষী 
হইয়াও তাহার পত্বীত্বের মর্যাদার হানি হইল, তাই তিনি গর্ভের কলঙ্ক দূর করিবার 
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অন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। ম্বামীর কাছে বিচারের আশ। নাই দেখিয়া! তিনি স্ব 
বিধাতার কাছে ন্তায়-বিচারের আবেদন করিলেন এবং যতদিন সেই বিচারের ফল 

_দ্বারুণ দুপ্দিনরূপে আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততদিন মৌনভাবে প্রতীক্ষ! করিয়া 
রছিলেন। 

গান্ধারীর মৌনভাব দেখিয়া দুর্য্যোধন তলে তলে পাগুবগণকে .বিনাশ করিতে 

রুতসঙ্কল্প হইলেন । আবার পাশাখেলায় পণ রাধিবার জন্ত পাগুবদিগকে আহ্বান 

করিলেন। এবারেও যুধিষ্টির পণে হারিলেন এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া চারি ভ্রাতা ও 
ভ্রৌপদীকে লইয়া বনবাশী হইলেন । 

বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির 

ইন্্রপ্রন্থের রাজ্য দাবী করিলেন। ভীম্ব, ড্রোণ, বিছ্বুর ও ধৃতরাষ্ট্র সকলেই 
দর্ধেযাধনকে বুধিষ্টিরের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। দুর্ধ্যোধন কিছুতেই সম্মত 

হইলেন না। তারপর স্বয়ং শরীক দূতরূপে আসিয়া পঞ্চপাগবের জন্ত মাঞ্জ পাঁচথানি 
গ্রাম চাহিলেন, কিন্তু দস্তা ছুধ্যোধন বলিলেন_-“বিন! যুদ্ধে নাহি দিব শুচাগ্র 

মে্গিনী।” 

অগত্যা পাগুবেরা একমাঞ্জ শ্ররুঞ্চকে শ্রাশ্য় করিয়া কৌরবদের বিপুল শক্তির 

বিরুদ্ধে ধর্্যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীকষচ ছুধ্যোধনদের অনেক বুঝাইলেন, 

কিন্তু উহার! গ্রীকুফ্ের কথ। শুনিলেন না। গান্ধার' সকল সংবাদ জানিয়। পাগুবদের 

জয় কামনা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অনেক বুঝাইয়! বলিলেন-__ 
"তোমাদের পরাজয় অবশ্বস্তাবী, ধর্ম্মসথের জয় অনিবার্য--'যজ যোগেশ্খর: কৃষ্ণ যন্ত্র 
পার্থো ধনুপ্ধরঃ | তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ্ররবা নীতির্মতির্যম” |* উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল, সে যুদ্ধে সকলেই ধ্বংস হইল, কেবল পঞ্চপাগুব বাচিয়া রহ্টিলেন । 

যুদ্ধে জয়ী হইয়া সুধিষ্টিরা্দি ত্বগ্নহৃদ্খে গ্রীরুষ্কে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরের 

রাজপ্রাসাদে জাসিয়া গান্ধারী ও ধূতরাষ্ট্রের পদধূলি লইলেন। শতপুত্র-শোকাতুরা 
গান্ধারী স্টায়নীতিতে গরীয়সী হইলেও, মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক ন্েহে তাহার ধৈর্যের 
বাঁধ তাজিয়া গেল। শোকসাগরে ভাপিয়। গাদ্ধারী শ্রীকফ্কে অদ্ভিসম্পাত করিলেন। 
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তিনি শরীরকে বলিলেন--“হে নিযস্ত1 | তৃমি হখন আমার পুত্রগণকে অধান্মিকরপে 
সি করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধনপুর্বক ধর্শের জয়ের উদাহরণ দেখাইলে, তেমনি 
আমিও পতিসেবার ফলে যদি কোন পুপা সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই 
পুণ্যফলে তোমাকে অভিসম্পাত দিতেছি যে, জানিয়৷ শুনিয়া তুমি যেমন কুরুকুলের 
ধ্বংস ঘটাইয়া এত ছুঃখ দিয়াছ, সেইরূপ তোমার বংশ তোমার ভ্বারাই ধ্বংস হইবে 
এবং তুমিও আত্মীয়ন্বজনহীন হইয়! বনমধ্যে ব্যাধের হস্তে নিহত হইবে ।” 

তখন হইতে পাগ্বেরা গাদ্ধারী ও ধতরাষ্ট্রেরে সেবা করিয়া কিছুদিনের মধ্যে 

তাহাদের পুত্রশোক তুলাইয়া দিলেন। পরে রাজা ধূ্তরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারী তপোবনে 
গিয়া শেষ কয়দিন শ্রীভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন । তপস্ঠায় কিছুদিনের 

জন্য স্থখশান্তি-লাভের পরে ধৃতরাষ্্ দেহত্যাগ করিলেন। গান্ধাবীও সঙ্গে সঙ্গে 

দেহত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করিতে চলিয়া গেলেন। 

গাদ্ধারীর চরিত্র ধূলিমলিন পৃথিবীর নহে--উহা! অপার্থিব-__উহথা দ্বর্গায় । 

টিষ্ট 
গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের পুত্র মহারাঙ্গ গ্রীসের গুণের তুলন! নাই । বুদ্ধি, 

বিচারশক্তি ও পাগ্ডিত্যে তাহার তুলনা হয় না। যথাকালে চিত্রসেনের কন্ঠ! চিন্তার 

সহিত তাহার বিবাহ হইল। যোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন হইল। . রূপে, গুণে 
কেহই চিন্তার সমকক্ষ ছিল না। বহুকাল এই রাজদম্পতি পরম স্থখে কাল 
কাটাইলেন। 

কিন্ত সুখ চিরদিন সমান থাকে না। “কে বড়' এই লইয়া স্বর্গে লক্ষী ও শনির 
মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। যীমাংসার ভার অবশেষে মর্ত্যের রাজ প্ীবৎসের উপর 
পড়িল। লক্ষ্মী ও শনি উদ্যয়েই প্রীবৎসের নিকট আসিলেন। শ্রীবংস লক্ষমীকেই শ্রেষ্ঠ 
আসন প্রদান করিলেন। শনি বিষম ক্ুদ্ধ হইয়। প্রতিহিংল! গ্রহণ করিতে প্রন্তত 

১৫১ 



ভারতের নারী 

হইলেন। লম্্মী শ্রীবংসকে আীর্ববাদ করিয়া কহিলেন-_প্সর্ববদাই আমি ছায়ার স্চায় 
তোমার পশ্চাতে থাকিব ।” ' 

শনির প্রতিহিংসা সত্বরই আরম হইল। তীহার কোপে শ্রীবৎসের রাজ্যে 
হাহাকার উঠিল। ছুর্ভিক্ষ, মহামারীতে রাজ্য প্রায় জনশূন্য হইয়া! উঠিল, অগ্রিদাহে 
সহজ সহম্র গৃহ ভল্বীভূত হইতে লাগিল। গ্রজ্জারা ব্যাকুল ক্রন্দনে রাজার নিকট 

তাহাদের অবস্থা জানাইতে লাগিল। শ্রীবংস নব শুনিলেন, সব দেখিলেন, এবং 
গিজেরই বিচারশক্তির ফলে ষে আজ সর্বনাশ হইতেছে, তাহাও বুঝিলেন। কিন্ত 
কোন উপাঘ্ আবিষ্কার কর! সম্ভব হইল না। অবশেষে শ্রীবস বনগমনই শেষ 

উপায় স্থির. করিলেন। 

তিনি চিন্তাকে পিতৃগৃহে যাইতে অঙ্গুরোধ করিলেন । বলিলেন--"আমারই দোষে 

আজ এই সর্বনাশ উপস্থিত, ফল আমি স্বয়ংই ভোগ করিব। তুমি আমার সহিত 
অনর্থক কষ্ট পাইবে কেন?” কিন্তু চিন্তা কিছুতেই হ্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন-__ 
"তোমার বিপদে আমার বিপদ্, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে আর আমি কি সুখে 
পিতৃগুহে রাজভোগে থাকিব? সহশ্র কষ্টের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে থাকিলেই 

পরম স্থখে থাকিব” শেষে একত্র বনগমনই স্থির হইল। মণিমুক্তার একটা পু'টুলী 

বীধিয়া রাজদম্পতি গভীর রাজ বহির্গত হইলেন । 
প্রীবস ও চিন্তা এক বন্মধ্যে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। যাইতে যাইতে 

দেখিলেন--সম্মথে এক ভীষগ নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। একখানি জীর্ণ নৌকা 
অদূরে ভাসিতেছে ; তাহাতে একজন মাঝি বসিয়। আছে। নদী পার করিয়া দিবার 
জন্য গ্রীবংস তাহাকে আহ্বান করিলেন। মাঝি কহিল--“পু'টুলী ও তোমাদের দুই- 

জনকে একেবারে পার করিতে পারিব না। একসঙ্গে দুইটী করিয়া পার করিতে 

পারি। যদি তোমরা ছুই জনে একসঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পুট্লী 
আগে পার কর, অথব1 পু'টূলী পবে পার করিব।” শনির প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি রাজা 
পুঁটলী আগে পার করিবার জন্য নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা ছাড়িল। মুহুর্তে 

মায়ানদী অনুষ্ত হইল এবং দৈববাণী হইল--*এ তোমারই বিচারশক্তির পুরস্কার ।” 
এইরূপে রাজম্পতি কপর্দদকশূন্ত হইলেন । 
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বাতি প্রভাত হইল। ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধীবরের সহিত 

ইহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কোন মতেই মৎ্স্ত ধরিতে পারিতেছিল ন!। 

শ্রীংস তালবেভীলসিন্ধ ছিলেন। তিনি তালবেতালকে শ্মরণ করিলেন। তাহারা 

প্রচুর মত্ত পাইল। সন্ত হইয়া! তাহার! একটা মৎম্ত ইহাদিগকে দিয়া গেল। 

সেই মত ইহাদের সেইদিনের একমাত্র আহার্য হইল। 

সেই মগ দগ্ধ করিয়া চিন্তা তাহা ধৌত করিবার অন্ত জলাশয়ে গেলেন। 

'রাজভোগে অভ্যন্ত রাজা কিরূপে তাহা! ভোজন করিবেন' এই চিন্তা। করিতে করিতে 

চিন্ত! জলে নামিয়াছেন, এমন সময়ে সেই দগ্ধ মত্ত লাফ দিয়া জলে পলায়ন করিল। 

সাধধী হাহাকার করিতে করিতে শ্রীবংসের নিকট আসিয়া সব বলিবেন। শ্রীবৎস 

সব বুঝিলেন ; সেদিন বন্ত ফলমূলে কোনবূপে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন। 

এইরূপে বনে কতকাল কাটিল। অবশেষে কোন নগরে যাওয়াই স্থির হইল। 

একদিন ছুই জনে এক কাঠুরিয়াপন্লীতে উপস্থিত হইলেন। দীনবেশ দেখিয়৷ 

কাঠুরিয়াগণ ইহাদের চিনিতে পারিল না। তাহার! সাগ্রহে ইন্থাদদিগকে আশ্রয় দিল। 

মহারাজা শ্রীবস তখন কাঠুরিয়া। তিনি তাহাদের সহিত বনে কাঠ আনিতে 

যান এবং বাজারে সেই কাঠ বিক্রয় করেন। চিস্তার গুণে কাঠুরিয়াদের স্্ীগণ 

মোহিত হইল। তীহার রদ্ধন তাহাদের নিকট অমৃত বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। 

ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদাগর নৌকায় করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতে- 

ছিলেন। শনির মায়ায় নৌকা সেই কাঠুরিয়াপন্ীর নিকট আসিয়! চড়ায় আট্কাইয়! 

গেল। নৌকা কিছুতেই চলিল না। সওদাগর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শনি এক 

গণকের বেশ ধরিয়া সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়। কহিলেন_-“হঘদি কোন সতী 

আসিয়া তোমার নৌক! স্পর্শ করে, তাহা হইলে নৌক! চলিবে ।” সওদাগর উপযুক্ত 

পুরস্কার দিয়া কাঠুরিয়াপন্দ্রীর সমস্ত হ্বীলোককে আনাইয়৷ নৌকা স্পর্শ করাইলেন। 

তথাপি নৌকা! চলিল না, অবশেষে শনির কৌশলে চিস্তাকে আহ্বান করা হইল। 

সতী মহাবিপদে পড়িলেন। 'শ্বামী গৃহে নাই, তাহার কোন স্থানেই যাঁওয়া উচিত 

নয় অথচ একজন বিপক্ল, তিনি একবারমান্্র গেলেই সে বিপ্দ্ হইতে উদ্ধার পাইবে । 

তাই অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তিনি নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন। 
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তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল। সওদাগর মহা আনন্দিত হইলেন । কিন্ত 
ভবিষ্যতে এরূপ. বিপদ্ পাছে ঘটে, এই আশঙ্ক! করিয়া সওদাগর বলপূর্ববক চিন্তাকে 
নি্ষের নৌকায় তুলিয়া লইলেন। নৌকা ভাদিয়া চলিল। 

নৌকায় উঠিয়া! চিন্তা 'পরিস্রাহি' চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্ত কোন ফল 

হইল না। পাপাত্ম। সওদাগর হয়ত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে, এই আশঙ্কায় সতী 
হুর্যোর স্তব করিতে লাগিলেন, যেন তাহার ব্বপবিকৃতি ঘটে। দেখিতে দেখিতে 

চিন্তার অঙ্গে গলিতকুষ্ঠ দেখ। দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপার্থে পড়িয়া 

রহছিলেন। “৪ 
শ্রীবৎস বনে কাষ্ঠনংগ্রহার্থে গিয়াছিলেন; আসিয়া দেখেন চিন্তা কুটিরে নাই। 

লোকমুখে চিন্তার অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি উন্মাদের মত চীৎকার করিতে করিতে 

নদীতীরে ছুটিলেন। নদীর ধার দিয়! বরাবর চলিতে লাগিলেন । যাহাকে দেখেন, 

ভাহাকেই চিন্তার কথ! জিজ্ঞাসা করেন! 
এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস স্ুরভির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ন্রভির 

মুখে চিন্তার সকগ অবস্থা! শুনিলেন। সুরভি তাহাকে সেই আশ্রমে থাকিতে বলিলেন । 

স্থরতির ছৃষ্ধধারে মাটি ভিজিয়া যাইত। শ্রীবৎ্স তালবেতালকে স্মরণ করিয়া সেই 
মাটি দুই হস্তে ধরিতেন, আর উহা! অমনি ্বর্ণপাট হইয়া উঠিত। এইকূপে তিনি বু 
সবর্ণপাট প্রস্াত করিলেন। 

অবশেষে গ্রীবংসের লোভ উপস্থিত হইল; তিনি সেই সকল পাট বিক্রয় করিয়া 

অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছ/ করিলেন। নদীতীরে একদিন দীড়াইয়া আছেন, এমন 

সময়ে দেখেন এক সওদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছে । তিনি তাহাকে আহ্বান 

করিয়া সেই সকল ত্বর্ণপাট লইয়া যাইতে বলিলেন। সঞ্জাগর ন্বর্ণপাটগুলি নৌকায় 
তৃপ্রিয়া লইল। শ্রীবৎসও সর্জে চলিলেন। 

এত স্বর্ণের লোভ সওদাগর সংবরণ করিতে পারিল না। সে শ্রীবংসকে হতা! 

করিয়া ত্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল । হস্তপদ বঙ্গন করিয়া সওদাগর 

শ্রীবংসকে জলে ফেলিয়া দিল। শ্াবংংস তালবেতালকে স্মরণ করিয়া জলে ভাসমান 

রহিলেন। দৈবযোগে সেই নৌকাতেই চিন্তা! ছিরে, তিনি স্বামীর এই ছৃদ্ধশ। দেখিয়া! 
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একটা বালিশ জলে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীবংস ভামিতে ভ্ভাসিতে চলিলেন। নৌকা 
চলিয়া গেল। 

ভানিতে ভামিতে শ্রনবৎন স্থবাহু রাজার দেশে মালিশীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়া তিনি মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিলেন । 

সথবাছ রাজার কন্তা ভত্া শ্রীবৎসকে দেখিয়া মোহিত হন। রাজ! কন্যার স্বয়ংবর 

ঘোষণা করিলেন। অনেক দেশ হইতে রাজপুত্রেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
ভদ্্রা শ্রীবংসকে ভিন্ন কাহাকেও মাল্যদান করিলেন না। শ্রীবংস এক্ষণে রাজ-আামাতা 

হইলেন এবং রাঙ্জগৃহে স্থান পাইলেন । 
ঘটনাচক্রে সওদাগর সেই সকল ত্বর্ণপাট বিক্রয় করিবার জন্য স্থুবাহু রাজার 

রাজ্যে উপস্থিত হইল। শ্রীবংস সেই সকল স্বর্ণপাট দেখিয়! চিনিতে পারিলেন। 

সওদাগরকে চোর বলিয়া রাজার নিকট অভিযুক্ত করিলেন। সওদাগর এ সকল 

ত্বর্ণপাট নিজের বলিয়৷ প্রমাণ করিতে পারিল না; রাজ! তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। 

প্রীবংস সমস্ত ত্বর্ণপাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়া দেখেন সেই নৌকাতে চিন্তা 
রহিয়াছেন। পুনরায় উভয়ের মিলন হইল । স্থধ্যের স্তবে চিন্তার রূপলাবপ্য আবার 

ফিরিয়া আঙদিল। স্থবাহু শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া ধন্ত হইলেন। শনির প্রভাবেই 

এই ছুর্দশা হইয়াছে বুঝিয়া তিনি শনির স্তব করিতে লাগিলেন। শ্র্নীবংসের ছঃখের 
দিন কাটিল। গুভদিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়! শ্রীব্স নিজের রাজ্যে ফিরিয়া 
আঙ্িলেন। সতীর প্রভায় রাজ্য আবার স্বখৈশ্ব্ধ্ে হাসিয়া উঠিল। 

বেত। 

বেহুলা, নিছনি নগরের সায়-সওদাগরের কন্ঠ! । রূপে, গুণে, বেহুলার সমকক্ষ 

কেহ ছিল না। তিনি সমস্ত গুপের আধার । তাহার নৃত্য দেখিয়া কেহ মুগ্ধ ন৷ 
হইয়া। থাকিতে পারিত না, সেইজ্জন্ত সকলে তাহাকে 'বেহুলা নাচুনী। বলিয়া ভাকিত। 
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তাহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি হ্বর্গের কোন অন্গরা মান্ুষের দেহ ধারণ করিয়া 

পৃথিবীতে আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহ্ুল! বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিলেন । 
শৈব চাদ সওদাগর চম্পক নগরের অধিপতি। মনসাদেবীর প্রতি তাহার অত্যন্ত 

বিছবেষভাব ছিল। 'টাদ সওদাগর পৃজ! না করিলে পৃথিবীতে মনসার পৃজ৷ প্রচলিত 
হইবে না" শিবের এইবূপ আদেশ ছিল বলিয়া, মনসাদেবী চাদের পৃজ! পাইবার জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চাদ কিছুতেই তাহাকে পুজা! করিতে সম্মত 
হইলেন না। মনসাদেবী অবশেষে তাহীর প্রতিফল দিবার জন্য বিবিধরূপে টাদের 
অনিষ্ট করিতে লাগিলেন । একে একে চাদের ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত 

করিলেন। তপাপি চাদ অবিচলিত, কিছুতেই মনসার পুজা করিলেন না। লোকের 
সহ উপদেশে, পত্ধীর অবিরাম অশ্রুপাতে, কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করিলেন না। মনসার 
কোপে শেষে ধনরত্বসহ চাদের চৌদ্দখানি ডিঙা জলমগ্র হইল। চাদ অতিকষ্ঠে রক্ষা 

পাইলেন। 
কিছুদিন এইভাবে কাটিল। অবশেষে চাদের আর এক পুত্র জন্মিল, নাম হইল 

লক্ষ্মন্মর। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পত্বী কত বুঝাইলেন, চাদ কিছুতেই পুজা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না । ক্রমে ক্রমে লম্তীন্দরের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল। 

নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া ঘটক সায়-সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
বেছলার সহিত লক্্মীন্দরের বিবাহ-সন্বদ্ধ স্থির হইয়া গেল । কিন্তু দৈবজ্ঞ চাদ্দকে 

গোপনে বলিয়! গেলেন--“বাশরঘরে সর্পাঘাতে লক্ষমীন্দরের মৃত্যু হইবে ।” 

এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত চাদ প্লীতালি পর্বতে এক লোহার বাসর 
নির্মাণ করাইলেন ; যাহাতে কোন সর্প সেখানে না! আসিতে পারে, তাহার বিশিষ্ট- 
রূপ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু মনসার আদেশে বাসর-নির্দাতা এক হুক্ষ্ম ছিন্ত্র 

রাখিয়া গেল, টা তাহা জানিতে পারিলেন না । 

মহাসমারোহে লক্ষমীন্দরের বিবাহ ইইয়া গেল। টীদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই 
বাসরে রাখিলেন। ক্রীড়াকৌতুকের পরে লক্্রীন্্র ঘুমাইয়৷ পড়িলেন। বেহুলা জাগি়া 
থাকিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ীন্দর জাগিয়া উঠিয়া 
ভাত খাইতে চাহিলেন। বেহুলা কোনরূপে সেইখানেই রন্ধন করিয়। স্বামীকে 
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বেছলা 

খাওয়াইলেন। “কিছুক্ষণ পরে উভয়ে নিদ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইতাবসরে সেই 
ছিত্র-পথে কালনাগিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং লক্ষীন্দরকে দংশন করিল। 
লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেহুল! জাগিয়। দেখেন--তীহার সর্বনাশ হইয়াছে। 

প্রত্যুষে চীদ দ্বারের সম্মূথ আসিয়া বেহুলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া 
বুঝিলেন, লক্ষমীন্দর আর নাই । ছ্বার উন্মুক্ত হইল, দেখিলেন স্বামীর বিবর্ণশব 
ক্রোড়ে লইয়া পূর্ববরাজ্রের পরিণীত! বালিকা বেহুলা হাহাকার করিতেছে । শোকে, 
ক্ষোভে চাদ সংসার ত্যাগ করিলেন । ৮ 

সর্পাঘাতে মুত বাক্তিকে ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়! দেওয়াই প্রথা; সুতরাং 
লম্ষ্ীন্দরকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু বেহুলা 

লক্্মীন্দরকে ছাড়িয়া থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হলেন না। তিনি মৃত্তিমতী দেবী- 
প্রতিমার ন্তায় সেই ভেলায় গিয়া বসিলেন ও স্বামীর শব ক্রোড়ে তুলিয়৷ লইলেন। 
ভেলা গাহগুড়ের জলে ভাসিয়া চলিল--েন সহম্র সহম্্র লোকের অশ্রপাতেই ভাসিয়া 
চলিল। 

ভেলা ভাসিয়া চলিল। কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা, কিছুতেই বেহুলার ভ্রাক্ষেপ 

নাই। স্বামীর শব বক্ষে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বালিকা চলিল। কোথায় যাইতেছে 
জানে না, তবুও তার দৃঢ় বিশ্বাস__স্বামীকে আবার ফিরিয়া পাইবে । ভেলা ক্রমে 
পচিতে আরম্ভ রিল; স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন এক বোয়াল 
মাছ লক্ষমীন্দরের এক অঙ্গ কাটিয়া! লইয়া গেল। বেছলার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ও গলিত 

হইল। এখন নিরুপায়, সেই পৃতিগন্ধময় শব বক্ষে ধারণ করিয়। একমনে তিনি 
মনসাদেবীর স্মরণ করিতে লাগিলেন । সহসা ভেল! নৃতন হইল, স্বামীর শব 

অবিকৃত হইতে লাগিল, পরিধেয় বন্ত্রও নৃতন হইল । 

ভেল। ক্রমে নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিয়! উপস্থিত হইল। নেতার একটা তুষ্ট 

ছেলে তাহাকে বড় জ্বালাতন করিত ; ধোপানী এজন্ত তাহাকে মারিয়া সমস্ত দিন 

ফেলিয়া রাখিত। অবশেষে কাপড় কাচা শেষ হইলে তাহার মুতদেহের উপর কয়েক 

ফোট। জল ছড়াইয়৷ তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া! ত্বর্গে চলিয়! যাইত। বেহুল! কয়েক 
দিন ধরিয়া ইহা লক্ষ্য করিলেন । একদিন গিয়া! সহস| তাহার পদন্বয় ধরিয়া কাদিতে 
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ভারতের নারী : 

লাগিলেন। নেতা বেহুলার মুখে সব কথা শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল। নেতা 
ত্র্গের ধোপানী। দেবতাদের নিকটে বলিয়া একদিন নেতা বেহ্ুলাকে ত্বর্গে লইয়৷ 
গেল। স্বামীর শবদেহ কোলে লইয়৷ বেহুলা স্বর্গে উপস্থিত হইলেন । 

দেবতারা সকলে বেহুলাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিলেন । স্থাধবী স্ত্রী স্বামীর 
জন্ত সবই করিতে পারেন। ্বামীর প্রাণলাভের আশায় বেহুলা সেই অবস্থায় নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। সকলে সন্ধষ্ট হইলেন। মনসার্দেবীর বরে লঙ্ষ্ীন্দর প্রাণ 

পাইলেন। বেহুলার প্রার্থনায় লক্ষমীন্দরের মৃত ছয় ভ্রাতাও . বীচিয়। উঠিল। বেহুল! 

স্বামী ও ভাশুরদিগকে লইয় মর্ত্যে ফিরিয়া আসিলেন। এইব্ূপে সতীত্ব-গ্রভাবে মৃত 
পতিকে বাচাইয়া সতী গৃহে ফিরিলেন। 

বেহুল। ছল্সবেশে প্রথমে তাহার পিতৃগৃহে আদিলেন, পরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। 

মৃত পুত্রসকল জীবিত হৃইয়া ফিরিয়া আপসিয়াছে শুনিয়া ৰনবাসী চাদ গৃহে ফিরিলেন 

এবং মনসার পুজা না করিলে কেহ গৃহে আসিবেন ন৷ শুনিয়া মনসার পৃজা আরম্ভ 
করিতে বাধ্য হইলেন। সকলেই বাড়ীতে আসিলেন। মহাসমারোহে মনসাদেবীর 
পূজা হইল, মনসাদেবী আবিভূতা হইয়া টাকে আশীর্বাদ করিলেন । মনসার বরে 

চাদের জলমগ্র ধনরত্বের উদ্ধার হইল। কিন্তু এই আনন্দের মাঝখানে শীন্রই এক 

বিষাদের ছায়া পড়িল। সহসা বেহুলা! ও লক্ষ্মীন্দর দেহত্যাগ করিয়া, দিব্য-রথে 
ত্বর্গীরোহণ করিলেন । 
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“--মায়ের কোলে ছেলে, ষে ত 
০ছেলো জয়, ০ ণ্ষ দেশ'*'” 
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তাব্রতেন্্ জান্রী-পন্লিদয় 
[ আর্ধ্য-মভ্যতার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্স্ত সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এবং ধর্পে ভারতের বন নারী 

এমন এক উজ্দ্বল আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার প্রভাবে ভারতের সর্ববস্থল পুণ্য ও পবিত্র 

হইয়াছে, তাহাদের চরিত্র-গাথা যুগে যুগে গীত হইয়! ভারতবর্ধকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে । এই শ্রেণীর 

পুণ্যল্লোকা কয়েকজন নারীর পরিচয় আমরা সংক্ষেপে দিলাম ; উদেস্ঠ ইহাদের কথা ও কাহিনী পাঠ করিয়া 

বর্তমান যুগের রমণীকুলও নেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইর়! নারীত্বের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। 

অদ্দিতি__দক্ষরাজ-কন্তা এবং মহধি কশ্তপের পত্ধী। ইহার সতীত্ব-মহিমায় পরিতুষট 

হইয়া ইন্্, বরণ, বিষু প্রত ছবাদশ দেবতা ইহার দ্বাদশ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। পারিজাত পুষ্প লইয়া! ইন্দ্র ও শ্রীকৃষে, যে যুদ্ধ হইয়াছিল, অদ্দিতি 
তথায় মধ্যস্থ হইয়া সেই বিবাদ ভঞ্জন করেন। 

অনলমুয়া-_( ১০৯ পৃষ্ঠ! দেখ )। - 

অন্ব। ইহারা তিনঙ্কনেই কাশীরাজের কন্তা। সে কালের ক্ষত্রনীতি 
আঁন্বকা।, অন্ুলারে শাস্তনুতনয় ভীম্মদেব ত্বয়ংবর-সভা হইতে এই তিন 
অন্বালিকা 1 রাজকন্তাকেই বীর্ধপ্ুক্কে জয় করিয়া আনেন। অস্থা মনে মনে 

শান্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন জানিয়া দ্টী্মদেব তাহাকে ফিরাইয়া 
দেন, কিন্তু ভাগ্যবিপর্ধায়ে শান্বরাজ অস্বাকে গ্রহণে অস্বীকূত হইলে পরে 

তিনি পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরগুরামের অনেক অস্রোধসত্ত্বেও 

ভীম্মঘেব শ্বীয় সতাব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় অস্বাকে যখন গ্রহণ করিলেন 
না, তখন প্রতিহিংসাবশতঃ সেই ক্ষত্রকুমারী মহাদেবের তপস্তা করেন। 

দেবাদিদেব আতগ্ডতোষ তপন্যায় তুষ্ট হুইয়া এই বর দেন যে, পরজন্মে অস্থা 
ক্রপদগৃহে শিখণ্ডী নাষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীন্মবধের কারণ হুইবেন। পরে 
অস্ব! অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। 

অস্থিক ও অন্থালিকার সহিত ভীম্মদেবের (ৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ধের 

বিবাহ হয়। ববিচিত্বীধ্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হুইলে রাজবংশ লোপ 
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পাইবার আশঙ্কায় শাস্তসথপত্ধী, রাজমাতা সত্যবতীর আদেশে ব্যাসধেবের 
গুরসে অস্থিক। ও অস্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্্র ও পারুর জন্ম হয়; 

পরে ছুই ভগিনী বনে গমন করিয়া তপন্যায় জীবন অতিবাহিত করেন! 
অরুদ্ধতী-_(১১* পৃঃ দেখ )। 

অহল্যা-_গ্রাতশ্মবরণীয়! পুণ্যঙ্গোক! নারীপঞ্চকের অন্যতমা, খবৰ গৌতমের পদ্ধী এই 
অহল্যা দেবী। ইহার জোষ্ঠপুত্র শতানন্দ রাজধি জনকের পুরোহিত 
ছিলেন। একদা খষ গৌতম আ্বানার্থে গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই 
অবসরে গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অহল্যার ভ্রম উৎপাদন করিয়! 
ত্তাহীর সতীত্ব হরণ করেন। গৌতম ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার 
জানিয়া, পত্বীকে অভিশাপ দিয়া তাহাকে পাষাণময়ী প্রত্মায় পরিণত 

করেন। অহল্যা নিষ্পাপ ছিলেন, তথাপি তাহার স্বামী বুঝিতে না পারিয়া 
সাধবীকে অভিশাপ দেন। বহুকাল পরে প্রীরামচন্ত্র সেই পাধাণন্ত প শ্ীয় 
পাদস্পর্শ্বার। প্রাপময়ী করিয়া তুলেন। পাপমোচনের পর অহল্যা জগতে 
প্রাত্ঃম্মরণীয়। ঝলিয়৷ সর্ব পৃজিত! হন। 

অহল্যাবাঈ--১৭৩৫ খুঃ অবে মালবদেশে রুষিতীবী আনন্দ-রাও সিন্দের রসে 
অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্তা রূপবতী এই বালিকা পিতার 

শিক্ষার" গুণে অল্লবয়সেই শাস্ত্র এবং অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদিনী হইয়া 
উঠেন। ইন্দোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর-রাঁও হোলকারের পুত্র কুম্দ- 
রাওর সাহত ইহার বিবাহ হয়। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে এক শিশুপুত্র এবং 
এক শিশুকন্যা লইয়া অহল্যাবঝাঈী বিধবা হন। স্বামী লোকান্তরিত হইলে 
তাহার বিশাল রাজ্য তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। রানী 
অহল্যাবাঈ হিনদুধর্ের মৃত্তিমতী প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাহার হায় দয়া- 
দ্াক্ষিণ্য গ্রভৃতি উচ্চ গুপদ্ধার৷ মণ্ডিত ছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাঁব 
অন্ুপ্র রাখিবার উদ্দেন্তে ধর গ্রচারকল্পে তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থানে লু 
এবং ভগ্ন মন্দরের সংস্কার সাধন করেন। পুণ্যধাম বারাণসীতেই ইহার 
যথেষ্ট কীন্তি আজও তাহা'র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
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উত্তরা _বিরাটরাজ-ছুহিত৷ উত্তরা, অর্জুন-পুভ্র অভ্ভিমন্থার পত্বী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
সপ্তরথী কর্তৃক অভিস্থা যখন অন্তায়ভাবে নিহত হলেন, তখন ইহার 
গর্ভে রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন বলিয়া, ইনি স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে 

পারেন নাই। রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হইলে তিনি তপশ্চধ্যায় দেহত্যাগ 

করেন। উত্তরার বীরত্ব ও সতীত্ব অস্ুকরণীয়। 

উত্তয়ভ্ভারভী--শাপঅরষ্টা সরন্বতী। মগ্ডনমিশ্রের পত্বীরূপে মর্ভাধামে ইনি উভম্ব- 
ভারতী নামে পরিচিতা। শঙ্করাচার্য ও মগ্ডনমিশ্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধে 
উত্তয়ভারতী বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। স্বামী পরাজিত হুইলে, 
ইনি নিজে আচার্ধের সহিত বিচারে প্রবৃত হন। পরে ম্বামী-স্ত্রী উভয়েই 
তাহার শিশ্বাত্ব গ্রহণ করেন। 

উমান্কুন্দরী-_ শতাধিক বৎসর পূর্বে নবন্ীপে “বুনো” রামনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ 

নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ক্রাহ্ষণীর নাম উমান্ন্দরী। পণ্ডিত- 

গৃহিণীর সারল্য ও অনাড়স্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক বখ্ণীর আদশ 
ছিল? দেন্হ্থেতু শাখার পরিবর্তে হাতে একগাছি লালম্তা ও পরিধানে 

জীর্ণবসন। এই তূঁষণেই অল্ষ্কত| হুইয়া তিনি যেরূপ উচ্চহধয়ের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, ভাহাতে কৃষ্ণনগরের মহারাণী পরাস্ত মুধ হইয়াছিলেন। তাহার 

সতীত্বগ্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতি: দারিদ্র্যদুখষে পরাভূত করিয়াছিল। 

এইরূপ আদর্শ জীবন বিরল ৷ 

উন্মিলা কবিগুরু বান্মীকির চির-অনাদূতা এবং মিথিলাধিপতি রাজধি জনকের 
অন্ততমা স্বন্দরী ও হুশিক্ষিতা কন্ঠ! লক্ষপণপত্বী উদ্সিলা। সমগ্র. রামায়ণ- 

কাব্যে বিরহের করুণ ও মর্শস্পর্শী ছবি এই নিঃশবাচারিণী কোমলবহাদয়! 

রাজবধৃ। শ্রীরামচন্দ্রের জন্য লক্ষণের আত্মবিলোপসাধন যেরূপ প্রশংসনীয়, 

সীতাদেবীর জন্ত উশ্মিলার আত্মবিলোপদাধনও 'ভতোথিক প্রশংসা পাইবার 

যোগ্য। ভ্রাতার সত বনগমনে তিনি স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করেন। 

চতুর্দশ বৎসর পরে স্বমী বনবাস হইতে ফিরিয়া আঙিলে .কিছুকাল পরে 

তাহার গর্ভে অজদ ও চন্দ্র কতু নামে ছুই পুত্র জন্মিয়াছিল। 
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কর্মাদেবী__চিতোরের স্থপ্রসিহ্ধ রাণা সমরসিংহের অন্যতমা মহিধী। তিক্বৌরী সমরে 
১১৯৪ খুঃ অবে স্বামী সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগ করিলে, ইনি চিতোর ও 
মেবার রক্ষার, জন্ত, পাঠান সেনাপতি কুতুবউদ্দীনের সহিত বুদ্ধ করিয়া 
স্বাহাকে পরাঘ্ত করেন এবং অনীম ধেরধ্য ও বীর্ধযসহকারে "স্বামীর রাজ্য 
রক্ষা করেন। সতীত্বে, শৌর্যে, দানে কর্ম্দদেবীর নাম ভারতের নারীদিগের 
মধ্যে চিরম্মরণীয়। 

কৈকেয্ী--কেকয় দেশের রাজকন্তা, রঘুবংশের মহারাজা দ্শরথের মধ্যমা মহিষী। 
যদিও ইনি চিরদিনই অন্তরে প্রীরামচন্দ্রকে নিজ পুণ্র ভন্নত অপেক্ষা অধিক 

স্বেহছে করিতেন, তথাপি দৈবনিবন্ধন ইনি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাদের কারণ 

হইয়া বিশিষ্টরূপে অনুতপ্তা হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজশেষে 
কৌশল্যার মৃত্যুর পর ইহার মৃত্যু হয়। 

€কৌশঙ্যা--ইনি দশরথের প্রধানা মহিষী, গ্রারামচন্দ্রের জননী । রামের বনবাস ও 

তজ্জন্ত স্বামীর মৃত্যুতে তাহার জীবন অসহনীয় হইয়াছিল। কর্তব্য- 
অনুরোধে জীবন ধারণ করিলেও কৌশল্য। চিরছুঃখিনী ও ব্রহ্মচারিণী 

থাকিয়া জীবনযাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিরিয়া আগিয়া 
পুনরায় অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে বসিলে, কৌশল্যা কিছু শাস্তি লাভ 
করেন। 

কুস্তা--প্রাতম্মরণীয়া পুণ্যঙ্সোক নারীপঞ্চকের অন্যতম! এই কুম্তী দেবী। ইনিযু- 
বংশীয় শৃূরসেনের বন্যা, বন্থদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাণ্ডবের জননী; ইহার 
প্রকৃত নাম পৃথা। ইনি কুস্তীভোজ রাজার আলয়ে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন 

বলিয়। ইহার নাম কুস্তী হইয়াছিল। কুমারী অবস্থায় মহি দুর্ববাসা-গ্রাপ্ত 
মন্ত্রের পরাক্ষার্থ সুধ্যদেবের কাছে পুত্র কামনা করিয়া ইনি কর্ণ নামে মহাবীর 
পুত্র লাভ করেন এবং লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দেন। 
পরে পাও্্রাজের সহিত তাহার বিবাহ হয়, কিন্তু শাপবশতঃ স্বামীর 

অসামর্থ্যের জন্ত তিনি ধর্ম, ইন্দ্র ও পবন দেবতার বরে মহাপরাক্রমশালী যে 

তিন্টা পুত্র লাভ করেন, মহাভারতে তীহারাই প্রধান পাণ্ডব নাষে খ্যাত । 
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শিশ্ুগুত্রদিগকে লইয়। বিধব! হইয়া ইনি অতি কষ্টে তীহাদদিগকে মাছ করেন 
ও তীহাদের বনবাসকালে নিজেও পুত্রদিগের সঙ্গে বনবাসে যান। 

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ইনি ধৃতরাষ্ট্র ও" অন্তান্ত কুরুরমণ্ীদিগের সহিত 
বনে গমন করিরা তপশ্চ্য্যায় দেহত্যাগ করেন । 

গার্গী-_ত্রেভাযুগে চিরকুমারী ব্রক্ষবাদিনী যে নারী রাজদ্বি জনকের রাজসতায় 
নিঃশঙ্কচিত্ে যাজ্জবন্থ্য প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পগ্ডিতগণের সহিত শাঙ্- 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইয়! আপনার অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়!। গিয়াছেন, তিনি 
আর কেহই নহেন, ভারতের নারীপ্রতিভার উজ্জ্বল আদর্শ গার্গা। ইহার 
তেজন্িত। ও পাগ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। 

গান্ধারী-__( ১৪৬ পৃঃ দেখ )। 

গোপা।-_-ভগবান্ বৃদ্ধদেবের পত্বী গোপাদেবী কলিঙ্গদেশের নরপতি দগুপাণির বস্তা । 
গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্মশীল! রমণী ছিলেন। পুত্র রাহুলের 
জন্মের সগ্চদ্িবন পরে পতি ধর্মার্থে গৃহত্যাগ করিলে পরে গোপা সাত 

বৎসর ধরিয়া স্বামীর চিন্তায় কালাতিপাত করেন। সাত বৎসর পরে 

ভিক্ষুবেশে স্বামী গৃহে ফিরিলে, গোপা ভিক্ষুণী হইয়া স্বমীর ধর্মজীবনকে 
সর্ববতোভাবে সার্থক করিয়৷ তুলেন। 

চজ্জমণি দেবী-__বুগাবতার শ্্রীরামকৃফদেবের সৌভাগ্যবততী জননী। কামারপুকুর 

গ্রামে ইনি লক্ষমীম্বর্ূপা ছিলেন; আদর্শ ব্রাহ্মণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের 

অর্চনায় ও অতিথি অভ্যাগতের সেবায় চক্দ্রণি অক্রান্তকম্মিণী আদর্শ রমনী 
ছিলেন। অকাতরশ্রমশালিনী এই মহিলা! সংসারাশ্রমের পরমধর্্ম পালনে 
কখনও অধুমাত্র ক্রুটি ব1৷ তাচ্ছিল্য করিতেন না। পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে 
চন্দ্রমণির গর্ভে শ্রীরামকষ্দেবের আবির্ভাব হয়। পত্তিব্রতার ও সরলতার 

যুন্তিমতী গ্রতিমা, পতিপ্রাণা চক্রমণি দেবীর সম্তান-বাৎসল্য অনন্যসাধারণ 
ছিল। 

চিন্তা--( ১৫১ পৃঃ দেখ )। 
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জনা- মাহীম্মতীর রাজা নীলধবজের বীর্যযবতী মহিষী, বীর প্রবীরের জননী-- 
রমণীকুলমণি এই জনা। হ্থাহা নামী ইহার এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। 
মায়ের আদেশে প্রবীর পাগুবদিগের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ধরেন এবং 
তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত হইয়া নিহত হুন। একমাজ্জ পুভ্রের নিধন- 

সংবাদে জন! কাতর না হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হ্বয়ং অবতীর্ণ হন এবং শ্ীকফ ও 
অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। 

তারা--নিতা-প্রাতংস্মরণীয়া পঞ্চনারীর অন্যতমা কপিরাজ বালি-পত্বী তারা। 
শ্রীরামচন্দ্র শ্বীয় মিত্র স্গ্রীবকে হৃত্রাজো পুনঃপ্রতিষ্টিত করিবার জন্ত তদীয় 
অগ্রজ বালীকে বধ করিলে, এই সতী-নারা শ্রীরামচন্ত্রকে অভিশাপ প্রদান 

করেন। তার! অনাধ্যরমণী হইলেও চিরদিন সতীধশ্্ম অস্ষুপ্ন রাখেন। 

তারাবাঈ-_রাজপুতনার অন্যতম বীরাঙ্গনা এই তারাবাঈ। ঠশশব হইতে পিতার 
যত্তবে ইনি শস্ত্বিদ্তা ও অশ্বারোহণে পারদশিনী হন। তৎকালীন বীরশ্রেষ্ঠ 
পৃথ্ব'রাজের সহিত প্রণয়থত্রে আবদ্ধ হুইয়া তারাবাঈ স্বামীর সহিত একত্র 
অশ্বপৃষ্ঠে ঘুদ্বস্থলে গমন করিতেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বীরাঙ্গনার 
কীন্তিগাথা হ্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। 

দময়স্তী--( ১২২ পৃঃ দেখ )। 

দেবকী-_শ্রীকের মাতা । হইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের তনয়! ছিলেন; ইহার 
সহিত বস্থদেবের পরিণয় হয়। মহারাজ কংসের আদরিনী ভগিনী হইলেও 

ইনি স্থীয় ভ্রাতা কর্তৃক পতির সহিত কারারুদ্ধা হইয়াছিলেন। কংস কর্তৃক 
ইহার লাতটি পুত্র বিনষ্ট হয়। ইহারই অষ্টম পুত্র গ্রীরুষ্খ কংস-কারাগারে 
জন্ম গ্রহণ করেন। বহুকাল পরে যহ্ববংশ ধ্বংসের পরে বস্থদেব ঘোগাবলম্বন- 

পূর্বক দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাহার সহগামিনী হইয়াছিলেন ! 

জ্ৌপদী- ১৩১ পৃঃ দেখ )। 
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পল্পাবতী-_বঙ্ষদাহিত্যের কলক্-কোকিল বৈষব কবি জয়দেবের সাধবী পত্বী 
পল্মাবতী। দিবা দ্বিপ্রহর পর্ধাস্ত জয়দেব, রুষনাম-কার্তনে ও ভজনে 

অতিবাহিত করিতেন। পল্মাবতীও ততক্ষণ পর্যস্ত জলবিন্দু স্পর্শ না করিয়! 

স্বামীর ধন্কর্থে সহায়তা করিতেন। পল্মাবতীর ধর্ম ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মুদ্ধ 
হইয়া জয়দেবের আরাধ্য-দেবতা৷ প্রথমে পল্মাবতীকে দশন *দেন। সতীর 
মাহাত্মোই জয়দেব অভ্ী্ দেবতার অন্থুগ্রহ লাভ করেন। 

পল্সিনী-চিতোরের রাণা ভীমসিংহের পত্ধী, অলোকসামান্তা হুন্দরী বীরাজনা 
পল্পিনী। ইহার রূপে মুঞ্ধ হইয়! আলাউদ্দীন তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত 
হইয়া চিতোর আক্রমণ করেন । রাপ! পাঠানের হস্তে বন্দী হইলে পল্মিনী বু 
রাজপুত বীরের সাহায্যে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিয়া রাণাকে উদ্ধার 

করেন। চরিত্রহীন ছুর্দাস্ত পাঠানের লোলুপদৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় 

আক্রান্ত হইয়া অসহায় হুইয়! পড়ে। দেই সময়ে অন্ত কোন উপায় না 
দেখিয়া! পদ্মিণী তাহার সহচরীদের লইয়া 'অহ4"-ব্রতের অন্থষ্ঠটান করেন। 
এ ব্রত--জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত প্রবেশ করা। সতীত্বরক্ষার জন্ত জীবন 
ত্যাগ কর! রাজপুত রঘণীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল। 

পার্ববতী-_( ১০২ পৃঃ দেখ )। 

প্রমীলা লঙ্কার অধিপতি অ্্িভৃবনবিজয়ী দশাননের কনিষ্টা পুত্রবধূ-_প্রমীলা । 

ইন্্রবিজয়ী মেঘনাদের ইনি উপযুক্ত বীরপত্বী ছিলেন। অসামান্ত। সুন্দরী 
এই রাক্ষসকুলবধূর সতীত্বে ও তেজস্মিতায় হ্য়ং ভগবতী পরিতুষ্টা ছিলেন। 
নিকৃত্তিলা হজ্ঞাগারে লক্ষণ-হস্তে স্বামী নিহত হইলে প্রমীলা নহমরণে 
দেহত্যাগ করেন। 

শ্রসৃতি-_সতীর মাত1। ইনি শতরূপার গর্ভে ম্থাযভূব মন্থর রসে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার সহিত দক্ষ প্রজাপতির পরিণয় হয়। তাহার ওঁরসে সতী প্রভৃতি 
হঠিসংখাক কন্তার জন্ম হয়। দক্ষষজ্ঞে শিবনিন্দায় য্ধ্বংস ও দক্ষের বিনাশ 
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হইলে, প্রশ্থুতি স্বীয় সতীত্বমহিমায় মহাদেবের প্রসাদে মৃত স্থামীকে 
পুনর্জীবিত করেন । 

বিশ্ববারা__. | ইহার সকলেই বৈদিকযুগের ব্রদ্মবািনী নারী। ইহাদের মধ্যে 
রি কেহ কেহ বিবাহিত জ'বনেও ব্রদ্ষচর্যের আদর্শ অটুট রাঁথেন 
র্যা এবং পাগ্ডিত্য ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেন; ইহাদের 
টি সকলেই খণখেদের কয়েকটী হুক্ত সঙ্কলন করেন। ন্বর্গের দেবতা- 
কিতা মণ্ডলী পর্য্যস্ত ইহাদের তপন্তা ও সতীত্বগ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বর 

প্রদান করিতে বাধ্য হন। 

বিষ্ুপ্পিয়া-নাম ও প্রেমের দেবতা প্র্চৈতন্তদেবের দ্বিতীয়া পত্থী ইশ্রীবিষ্ুপ্রিযা 
দেবী। চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসং্ম অবলঙম্বনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ 
করেন। চৈতন্কদেব গৃহত্যাগ কারলে পরে শ্রীগ্রীবিষুপ্রিয়া দেবী যেতীত্র 
বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পতির আদর্শকে একান্তিক নিষ্ঠায় স্বীয় জীবনে 
সার্থক করিয়া তুলেন, তাহা অতুলনীয় বলিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণন! 
করিয়াছেন। পাতপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়। 
গিয়াছেন যাহার জন্য ভারতের সাধবীগণের মধ্যে বিষ্ুপ্রয়া অন্ততমা 

বলিয়া কীিতা হইয়াছেন! 
বেনুল!-_( ১৫৫ পৃঃ দেখ )। 
ভগগবভী দেবী-বীরসিংহের সিংহশিশু প্রাতংম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগরের 

পুণ্যক্সোকা! জননী ভগবতী দেবী। কেমন করিল্গা স্বীয় পুত্রকে সংঘ্নিষ্ঠ 

করিয়। গড়িতে হয়, তাহ! এই হিন্দুনারীর ভাল করিয়াই জান! ছিল। 
তাই শৈশবে এবং যৌবনকালে বিষ্যাসাগর মাতার নিকট হইতে যতভাবে 
ষত শিক্ষালাভ করেন, পরবর্তী জীবনে তাহাই তাহাকে সকল করে ও 
সকল প্রচেষ্টায় সার্থকতা আনিয়! দিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনের 
পশ্চাতে যে সাধনা ছিল, তাহার অনেকখানি প্রেরণাই তিনি নিজের মায়ের 
নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইজগ্তই তাহার চরিত্রে যাতৃভাব অনবস্ধ- 
ভাবে ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল। 
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মন্দোদরী- লক্ষেশ্বর রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী। ইনিই বিশ্বজাস মেঘনাদের 
বীরজননী। শ্রীরামচন্দ্রের হত্তে স্বীয় পতি নিহত হইলে পরে তাহার 

অন্থরোধে ইনি বিভীবণের মহিষীরূপে তৎপার্থে নিয়া রাজকাধ্য পরিচালনা 
করেন। মন্দোদরীর সতীত্বগুণে ত্বর্গের দেবতামগ্ডলীও বিমুগ্ধ ছিলেন। 

মছারাণী হ্ঘর্ণময়ী_-শশ্তপ্তামলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীর বুকে শতাধিক বৎসর 
পূর্বেবে ১৮২৭ থৃঃ অন্দে যে মহীয়সী মহিলা! জক্মাগ্রহণ করিয়া চরিজ্ের ওঁদা্ধ্য 

ও দানশীলতায় অক্ষয় যশোরাশি অঞ্জন করেন, তিনিই চিরম্মরণীয়া ত্র্ময়ী । 

সব্ময়ী প্রকৃতই যেন সোনার প্রতিমা--এমনই অনিন্দ্য তাহার ব্ূপ ও 
সৌন্দধ্য। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও স্বর্ণময়ী সর্বস্থলক্ষণ! 

ছিলেন বলিয়া কাশিমবাজারের স্থ্প্রসিন্ধ ভূমাধিকারী “কাস্তবাবু' তাহার 
প্রপৌত্র কৃষ্ণনাথের সহিত ইহার বিবাহ দিয়া রাজলক্মীরূপে ইহাকে বরণ 
করিয়া আনেন। ম্বামীর তত্বাবধানে ইনি জমিদারী-সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ 

করেন এবং তাহার পরলোকগমনের পরে স্বামীর স্থবিস্তৃত জমিদারী বিশেষ 

দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন এবং জনহিতকর বহু কার্যে অজ অর্থ 

অকাতরে দান করিয়। সরকারের নিকট হইতে ১৮৭১ খুঃ অবে 'মহারাণী” 
উপাধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ “মহারাজ উপাধিতে 

ভূষিত হন। হিন্মুবিধবার আচার ও নিযষ-নিষ্। সযত্বে পালনপূর্ববক 
অপত্যনির্ধ্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ভারতীয় নারীর মধ্যাদা অঙ্ষু রাখিয়! 

এই পুণ্যঙ্পোকা বঙ্গললনা ১৮৯৭ থু; অবে পরলোক গমন করেন। 

মহ্থারাণী শরওস্ন্দরী-_চিরকরুণ বৈধব্যব্রতের চিরগুচিতাময়ী যৃঠি মহারাণী শরৎ- 
সুন্দরী । ১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত 

পুটিয়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা ভৈরবনাথ সান্থাল উপধুক্ত শিক্ষাদানে 
সৌন্দর্ষেঃর ললামভৃতা কন্তাকে যথোপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলেন। ছয় 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১২৬২ সালে পুটি্ার জমিদার কুমার যোগেশ্রনাথের 

সহিত শরৎনুন্দরীর বিবাহ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ হইতে শরৎ- 

স্ন্দরী যেভাবে তীহার স্বামীকে হ্বধর্থে ফিরাইয়া আনেন, তাহাতে তাহার 
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মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হুইয়াছিল, তাহাই 
প্রকুতরূপে প্রমাণিত হয়। মাত্র ১৩ বৎপর বয়সে শরৎহন্দরী বিধবা হন 
এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরূপ পবিভ্রভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত তিনি ৫বধব্যের 
কঠোর নিয়ম পালন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও পরহিত- 
সাধনে যেরূপ অনন্তমন! ছিলেন তাহাতে তিনি সর্বযুগের আদরশ-স্থানীয়া 

নারী হইয়া থাকিবেন- ইহাতে সন্দেহ নাই। হিম্দুবধবার সেবায়, পেব- 
মন্দির-প্রতিষ্ঠায় এবং পুজাপার্ব্বণে অর্থব্যয়ে তিনি এমনই অকুঠ! ছিলেন যে, 
তাহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া সরকার তাহাকে “মহারাণী, উপাধি প্রদান করেন। 
১২৯০ সালে ২৫শে ফাল্তন, এই মহীয়সী বললনার মৃত্যু হয়। 

মাতাজী তপদ্থিনী উনবিংশ শতাব্ীর প্রথমভাগে (১৮০৫ ৃঃ) দক্ষিণ-ভারতে 
ভেলোর নামে এক ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ভেলোর রজার কন্তার সহি 

এক রাজপুত্রের বিবাহ হয়। এই ভেলোর-রাজদুহিতভার গর্ভে মাতাজী 

তপহ্থিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইহার নাম ছিল সুনন্দা দেবী। চির- 
কুমারী থাকিবার সঙ্কল্পল করিয়া! সুনন্দা পঞ্চগি-ব্রত গ্রহণ করেন। এই 

বঠোর ব্রত উদযাপনের পরেও তিনি মাদ্রাজের তাত্রলিগ্ত। নদ্দীর তীরে 

বসুকাল তপস্য। করিয়া নানাগুণে ও আত্মসম্পদ্দে ভূষিত হইন্া মাতাজী নাম 

গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাজী ভারতবর্ষের বহুস্থানে হিন্দু আদর্শে বালিকাদের 

জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতার 'মহাকালী পাঠশালা" 
এই পুণ্যবতী দেবীরই অক্ষয়কীন্তি। 

আরাবাঈ- রাজপুত নারী মীরাবাঈ তগবন্তক্তির আদর্শ। অতি শিশুকাল হইভেই 
ইনি ত্বগবস্তাবে অঙ্থপ্রাণিতা ছিলেন এবং হ্ৃদয্বের ভক্তিকে বাহিরের হুললিভ 

সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত করিতেন। চিতোরের মৃহারাণ! কৃদ্ধের 
পরিণীতা পত্বী হইলেও বাজগ্রাসাদ্দের বিলাস গু এশ্বধ্য ভক্তিমতী মীরাকে 

বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজাস্তঃপুরের ভোগস্ুখ বঞ্জন 
করিয়! নিভৃতে তিনি রণছোড়জীর (শ্রীরুফ্ণ-বিগ্রহের ) আরাধনা করিতেন 
ও সুমি সঙ্গীতহ্ার ইঞ্টদেবকে তুষ্ট করিতেন। কৃষপ্রেমে উন্মািনী মীরা 
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আজীবন এইভাবে কাটাইয়াছিলেন। আজও ভারতের সকল প্রদেশে 
মীরার গান গীত হইয়া! প্রতি মানবন্ৃদয়ে ভক্তির অমিয় নিঝরধারা বর্ষণ 
করে। | 

মৈত্রেয়ী- মহষি যাজবক্ষ্ের দ্বিতীয়া পত্বী__মৈত্রেদ্ী; প্রথম! কাত্যায়নী। মহ্র্থি 
সম্ধ্যাসগ্রহণকালে উভয় পত্বীর নিকট যখন অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই 
সময়ে মৈত্রে্ী ইহলোকের সর্বস্থথ বর্জন করিয়া স্বামীর অঙ্গামিনী হন 
এবং তাহার অধ্যাত্বজীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্জ্বল ও সার্থক 
করিয়া তুলেন। 

যশোদা- ত্রক্ধরাজ নন্দ ঘোষের পুপ্যবতী সহধশ্মিণী, ভগবান্ শ্রীকষের পালিকা মাতা 
যশোদাই ষশোমতী নামে পরিকীর্তিতা। সতীসাধ্বী যশোমতা স্্ীস্থলভ বহু 

সদ্গুণে বিভূষতা ছিলেন। বাৎ্ল্য-রসের এমন করুণামমী মৃত্তি জগতে 
আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই চলে। তাহার মাতৃ-সহে পরিতৃপ্ত শ্রীরুষ্ স্বীয় 

মুখগহ্বরে মাতাকে বিশ্ব ব্রহ্ধাণ্ত দেখাইয়৷ কৃতার্থ করেন। 

রাণী তুর্গাবভী-_মোগলকুলতিলক সম্র্ট আকবর শাহের সময়ে যে কয়জন রাজপুত 

মহিলা বীরত্বে প্ররসন্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে রোটী ও মোহরার অধিপতি 

শালিবাহনকন্তু। রাণী ছৃুর্গাবতী সর্বপ্রধান৷ | গড়মণগ্ডলের বাররাজা দলপতি 

সিংহের সাহত ইহার বিবাহ হইলেও, অল্লাব্গসে বিধবা! হইয়া ইনি যেরূপ 

দক্ষতা-সহকারে স্বামীর স্থবিস্ীত রাজা শাসন করিয়াছিলেন, তাহার 

কাহিনী ইতিহাসে হ্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। মোগল সেনাপতি আনফ 

খা-ই রাণীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়। সম্র"টু আকবরকে নংবাধ দেন 

যেন সম স্বশ্ং ব্আসিয়া ছুর্গাবতীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হন। অশ্বপৃষ্ঠে 
আলুলাঘিতকুস্তল ভারত-নারীর সে রণচণ্তীমৃত্তি দেখিয়! দিল্ীশ্বর পরত 
সেছিন মুগ্ধ হইঘাছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই শক্রর বাণে রাণী দেহত্যাগ করেন। 

রাণী ভবানী--মোগলশাসনের আমলে বাঙ্জালার রাষ্ট্রগ্রীবনের ঘোর ছূর্ষেযাগের 
দিনে ১৭২৪ থুঃ অন্দে রাজনাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে পুণ্যঙ্সোকা 
রাজী ভবানী ভবম্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন উক্ত 
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গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার । পিতৃগৃহে সামান্ত লেখাপড়া শিখিবার পরে 

নাটোরের মহারাজা রামজীবনের একমাআ পোস্পুত্র মহারাজা রামকাস্তের 
সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইনি বিধব! হন। ম্বামি- 
গৃহে আপিয়া বালিকাবধূ শ্বশুরের তত্বাবধানে অন্তান্ত বিষয় শিক্ষার সঙ্গে 
কুটরাজনীতিবিদ্যাও আয়ত্ত করেন এবং পরবর্তী কালে স্বিস্তৃত জমিদারী- 
পরিচালনায় ইনি যেরূপ দূরদর্শিতার ও ুম্ুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, 
ভাহাতে অনেকেই বিম্মিত হন। কিন্তু রাণী ভবানীর চরিজ্ের ইহাই 
একমাত্র পরিচয় নহে। দানশীলতা ও অপত্যনির্ধিবশেষে গ্রজাপালনই 
তাহার চরিত্রের একমাআ গৌরব । দেশে-দেশে জলাশয়-খনন, তীর্থে- 

ভীর্থে মন্দির-নি্দাণ, অভিথিশালা-নিম্নীণ এই সকল মহৎ কর্থে রাণী 

ভবানী অকাতরে অজশ্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১১৭৬ সালের ভীষণ 

ছুত্িক্ষের সময় বাজ্জালা দেশকে রক্ষা করিতে ইনি ত্বীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত 
করিয়৷ দিয়াছিলেন। শুধু নাটোরের কেন, সমগ্র বাঙ্জালার তিনি ছিলেন 
রাজলক্ষমী £ এই সমস্ত প্রজার ছিলেন তিনি করুণারূপিণী জননী । অল্লবয়সে 
বিধবা হইলেও তিনি ত্যাগে, দানে ও সেবায় সতীত্বের অক্ষয় আঘর্শ 

রাখিয়া! পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন । 

রাণী রাসমণি-_দক্ষিণেশ্বরে যে পুপাসাধনপীঠে কঠোর সাধনা করিয়া তগবান্ 
ভীল্ীরামকৃষ্ণ “মায়ের” কৃপালাভ করেন, সেই সিদ্ধপীঠের প্রতিষ্ঠাতী এই রাণী 
রাসমণি। অখ্যাত দরিদ্রবংশে এই রূপবতী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং 

পূর্ব্বজন্মের অশেষ স্রুতিবলে এই জন্মে ইনি কমলার অযাচিত অজস্র 

কুপা লাভ করেন। নানাবিধ ধর্শকর্শে অর্থবায়ে ইনি মুক্তহস্তা ছিলেন, 

এবং নারায়ণজ্ঞানে আজীবন দীনদরিপ্রের সেবায় অকুঠঠ! ছিলেন। ইহজীবনে 

তাই স্বগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ববাদরূপে ইহার বংশধরগণ শ্র্ীরামকফণ- 
দ্বেবের যথেষ্ট কপ! লাভ করেন। রাণী বাসমণি একদিকে যেমন কোমলচিত্ত 
ও দ্বানশীল। রমণী ছিলেন, অন্ত দ্বিকে তেষনই নির্ভীক! ছিলেন; তাহার 

চরিজ্রে কঠোরতা ও কোমলতা উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 
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কাক্মমীবাঈ-_ভারতীয় নারীদের মধ্যে সাহপিকতা ও নির্ভাকতা এবং শাস্ত্র ও শঙ্ত 
বিদ্যায় ঝীঁসীর রাণী লক্ষমীবাঈ-এর স্থান সর্ধ্বোচ্চ বলিলে অততুযাক্তি হর না। 
ইনি ঝাপীর মহারাজা গঞ্জাধর রাও-এর পত্বী। অপুত্রক অবস্থায় বিধব! 
হইয়া ইনি আনন্দরাম নামে একটা বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন 
ডালহোৌসির শাসনকাল এবং তাহারই সহিত রাজ্য-সম্পর্কে রানীর সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ থৃঃ অবে ইংরাজেরা ঝাঁসী অধিকার করেন, সেই 
সময়ে রাণী লম্ষ্মীবাঈী তেজঃপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন--“মেরী ঝাঁপী নেহি 
দিউজী' এবং আলুলায়িতকেশে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারিচন্তে ইংরাজ 
সৈশ্তবাহিনীর প্রতিহুন্্তা করিয়াছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহবীর্ধা এই 
রমণী মৃতৃ!মুখে পতিত হন । ইতিহাসে ইহার নাম চিরদিন কীষ্তিত হইবে । 

জীলাবভী--ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিবদ ভান্করাচার্ধের কন্ঠ লীলাবতী | 

বিবাহের অল্পকাল পরেই লীলাবতী বিধবা হন। বৃদ্ধ পণ্ডিত স্বীয় বিধবা 

কন্তাকে এমন সধত্বে জ্যোতিষশান্ত্র শিক্ষা! দিয়া একাস্ত পারপশিনী করিয়া 

তুলিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালে বীজগণিতশান্ত্রে পর্যন্ত লীলাবতী অসামান্ 
প্রতিভা প্রদর্শন করয়াছিলেন। জ্যোতিষ প্রভৃতি জটিল শান্কে ভারতের 

নারী-প্রত্িভা কতদূর উজ্দ্বলভাবে বিকশিত হইতে পারে, লীলাবতী তাহার 
একমাত্র নিদর্শন | 

অকুন্তলা--( ১২৭ পৃঃ দেখ )। 

শচীদেবী--প্রপ্রীচৈতন্তমহাপ্রভুর জননী এই শচীদেবী। বালক নিমাইকে ইনি এমন- 

ভাবে লালনপাঁলন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন যে, তাহার সম্তান-বাৎসল্যে 

মহাপ্রভৃ অতান্ত মুগ্ধ থাকিতেন। স্বামী জগগ্লাথ মিশ্রের ম্বত্যুর পরে 

অতিকষ্টে সংসীরযান্ত্া নির্বাহ করিলেও, সদদাসর্বদা অতিথি-অভ্যাগতের 
সেবা, নারায়ণ পূজা প্রসূতি শচীদেবীর বাদ যাইত না । 

শাপ্ডিল্যা তপস্থিনী__বৈদিকযুগে পূর্ণরদ্ষজ্ঞানবিভূষিত৷ যে কয়টি ভারতের নারীর 
সাক্ষাৎ পাই তাহাদের মধ্যে শাণ্তিঙ্যা অন্কতম। রাজর্ষি জনকের সভায় 
তিনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া ব্রহ্ষবিদ্ঠাসম্পর্কে আলোচনা করিতেন। ইহার 
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তপশ্যার প্রভাব এমনিই ছিল যে, একদা গরুড়-পক্গী তাঁহাকে বৈকুঠে লইয়া 

যাইতে সঙ্বল্প করেন। শাঙিঙ্গা তপোবলে গরুড়ের মনোভাব জানিতে 
পারেন। অমনি গরুড়ের পক্ষ ছুইটী খসিয়া পড়ে। তৎকালীন নারী- 

সমাজে শাগ্ডিল্যা সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 

শৈব্যা-_( ১১৯ পূ: দেখ )। 

সতী--( ৯০ পৃঃ দেখ )। 
জত্যবতী-_ব্যাসদেবের মাতা । ইনি বন্থ্রাজের ওুরসে এবং মংশ্তর্বপা অন্দিক! 

অগ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৎম্যজীবী্ধগের দ্বার প্রতিপালিত৷ 

বলিয়া ইনি মৎ্ন্যগন্ধ! ও দাসরাজকন্। নামে বিখ্যাত। মহারাজ শাস্তনুর 

সহিত ইহার বিবাহ হয়। কুমারী অবস্থায় পরাশরের ওরসে ইহার গর্ভে 
বালদের নামক প্ুণত্রর এবং বিবাহের পরে শাস্তম্থর গুরসে চিত্রাঙ্দ ও 

বিচিত্বীধ্যের জন্ম হয়। পরিণত জীবনে সত্যবতী বনগমনপূর্ববক তপশ্চরণে 
দ্বেহত্যাগ করেন। 

সরম।- -ধাম্মিকশ্রেষ্ঠ বিভীষণ-পত্ধী সরম! ম্বামীর ন্যায় ধর্্মপরায়ণা ছিলেন। একমাত্র 
পুর তরণীসেন শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিয়া প্রাণত্যাগ করিলে পরে 

সতী সরমা বিশ্দুমাক্র শোকপ্রকাশ করেন নাই। সতীত্বে ও বাধ্যে সরমা 
রমণীকুলের আদর্শ । 

দাবিভ্রী--( ১৫ পৃঃ দেখ )। 

সারদামণি--ঘুগাবতার শ্রীপ্রীরামকষ্চদেবের নিষ্ঠাবতী পত্ী সারদ। দেবী। ত্যাগ ও 
সেবায়, ধর্দ ও পতিনিষ্ঠায় এই পুণাঙ্জোকার জীবন হোমণশখার মতনই চির- 
উজ্জল, চিরনিগ্ধ এবং চিরশাস্ত । সেবাধণ্মপরায়ণা এমন মহিমময়ী অথচ 

করুণাময়ী নারীমুর্তি খুব অল্পই দেখা গিয়াছে । স্বামীর তপস্যাকে সকল দিক্ 
দিয় সার্থক করিয়া তুলিবার জন্ত ইনি নিজের সমস্ত এহিক ন্থখন্ভোগ 
চিরজীবনের মৃত ত্যাগ করেন। জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ইনি স্বামীর পুজা 
করিতেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পরেও তাহারই স্বতির 

অনুধাবনে ইনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। 
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নীতা--( ১১৪ পৃঃ দেখ )। 

স্থতদ্রো কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী সথভদ্রা দেবী। বন্থদেবের শুরসে বোহিনীর গর্ভে 

ইহার জন্স। স্থভন্্ গুধু বীরভগিনী নহেন, পরস্ত বীরপত্বী ও বীরমাতা। 
রোহিণীণন্দন বলরামকে পরান্ত করিয়া অঞজ্জুন স্থতদ্রাকে বিবাহ করেন ও 

পরে ইহার গর্ভে বীর অভিমন্থার জন্ম হয়। বীর্যে ও আত্মসংযমাদি-গুণে 

ইনি এমনই বিভূষিতা ছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের ম্হাসমরে ত্বীয় পুত্রের নিধন- 
সংবাদ শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে অর্জুনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। 

স্ুমিআ-মহারাজ! দশরথের সর্ববকনিষ্ঠ। পত্বী স্থমিত্রা। ইনি মহাবীর লক্ষণের জননী । 
জীবনাবধি স্বামিগতপ্রাণা স্মিত! পরম নিষ্ঠাসহকারে স্বামীর সেবা করিয়া 
ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে ইনি স্বীয় পুত্র লক্ষ্ষণকে তাহার সঙ্গে 

অন্গুগমন করিতে আদেশ করেন এবং পুত্রকে উপদেশ দিয়' বলেন--“জো্ঠ 

ভ্রাত৷ রামকে তুমি পিতা দ্শরথের তুল্য জ্ঞান করিবে ও ভ্রাতৃজায়৷ সীতাকে 

আমার মতন মা বলিয়া ভক্তি করিবে ।” মহারাজা দশরথের মৃত্যুর পর 

স্থমিত্রা জীবনের অবশিষ্টকাল তপশ্ধ্যায় অতিবাহিত করেন। 

স্ুলভ্া--পৌরাশিক যুগের চির-ব্রহ্মগরিণী রমণী হুলভার পাণগ্ুত্য কালে সমর্ধিক 

প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা! পাইলে নারীও যে ব্রহ্মবিষ্যায় পুরুষের সমকক্ষ 

হইতে পারে, তাহা স্থলভা বর্তৃক রাজধি জনকের শিক্ষা প্রদান হইতে 
প্রমাণিত হইয়াছে । শ্স্ত্রবিচারে স্থলভ! রাজধষি জনকের সভায় স্থপণ্ডিত- 

গণের সহিত প্রতিত্বম্্ত করিতেন। স্থলভার মত নারী আঙ্জ এই দেশে 

বিরল হইয়া উঠিঘাছে বলিয়াই ভারতনারী আজ তেমন পৃজা ও শ্রদ্ধা 

পাইতেছেন ন!। 
সংঘুক্তা- জযচন্্রহৃত সংযুক্তা দেবী মাত্র বীর্ধ্যশালিনী. ছিলেন না-ততীহার পতিপ্রেম 

ও পতিনিষ্। ভারতনারীর আদর্শের বিষয় । সতীত্বেরে গৌরব অঙ্সান 
রাথিতে সংযুক্তা আ্েহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংবর-নভায় 
চৌহানপতি পর্থীরাজের মুস্ময়ূত্ির গলে বরমাল্য অর্পণ করেন ও পির 
সাঁহত অশ্বপূ-্ঠ চলিয়া যান। থানেশ্বরের যুদ্ধে পতি নিহত হইলে সতী 
সংযুক্তা শ্বাম'র চিতায় দেহত্যাগ করেন। 
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"অরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই-_ 
এই সুর্ধকরে এই পুম্পিত কাননে 
জীবন্ত হাদয় মাঝে যদি স্থান পাই। 
পরায় প্রাণের খেল! চির তরাজত, 
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রময়__ 

মানবের সুখে দুঃখে গাথিয়। সংগীত 

যদি গে। রচিতে পারি অমর আলয়।” 
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“..-* মেয়েদের বাহিরের কাজে থাকিলে চলিবে | 
ছু না। আমাদের দেশের প্রত্যেক মেয়েকে গৃহিণী ও || 

জননী হইতে হুইবে।” 



১। বিত্বাহ ও পাণতিত্রত্য 

ইঞ্জিয়-পরিতৃপ্তি বা! পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুস্ত-চরিত্রের উৎকর্ষ 

মাধন ন| হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। হন্জিয়ার্দি অভ্যামেরই বশ, অভ্যানে এ সকল একেবারে 

শান্ত থাকিতে পারে । বরং মনুস্তজাতি ইন্্িয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে 

বিবাহে শ্রীতি-শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই। 

রঙ চে রক রর ধা 

বিবাহ শ্বীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান ; এইজন্য স্ত্রীকে সহধশ্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের 
বিবাহিতা । 

গং ১ ১, সঃ ঞ 

স্বীজাতিই সংসারের রত । 

সং 

আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্শ, কর্মের মূল প্রবৃত্তি এবং অনেক হ্থলেই আমাদের 
গ্রবৃত্তিকলের মুল আমাদের গৃহিণীগণ । অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশু;ভর মূল । 

সং চি রং সঃ 

স্বী-পুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য-স্থথ নহে ; একাভিসদ্ধি, সঙগদম তা. উহাই দাম্পত্য-মুখ | 

সং সঃ সং মং 

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম পাতিত্রত্য । 

সং রঃ স্ সং 

হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবত1। অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট । 

ঠ সঃ ৬ সং সঃ 

রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, ল্লেহময়ী রমণী ঈশ্বরের কীত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ 
দেবতার স্থষ্টিমাত্র । স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া । 

নং চি সং সঃ সং 

গৃহিণী বাজন-হন্ডে ভোজ্গন-পাত্রের নিকট শোভমানা__ভাতে মাছি নাই-তবু মারীধর্শ-পালনার্থ 
মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমের এ পরম রমণীয় ধর্ম লোগ করিতেছে? 
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ভারতের নারী 

গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে, কিন্তু স্বামিসেবা আর কাহার সাধ্য করিতে আসে? বে পাপিষ্ঠের] এ ধন 
লোপ করিতেছে, হে আকাশ, তাহাদের মাথার ভন কি তোমার বজ্র নাই? 

স্ স সং রং ষ 

ধে সংনারের গিন্নী গিন্নীপণ1 জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃগীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল 
ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি? 

ও সঃ সঃ দঃ ০ 

২। শ্রীআন্রবিল্দেত্্র পত্র* 

25715777 সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই ছুঃখ দেখ] ঘায়, ছুঃখ সর্বদা 
সুথকে জড়াইয়। থাকে, এই নিয়ম যে পুত্রকামনার সম্বদ্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল 
এই, ধীরচিত্তে মব ছুংখ-সুখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়। 

এখন সেই কথাটী বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার 
ভাগা জড়িত, মে বড় বিচিত্র ধরণের লোক । এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের 
উদ্দেস্ঠ, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়, সব বিষয়েই ভিন্ন, অনাধারণ। সামান্য লোক, অনাধারণ 

* স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা, ভারত-জাতীয়তার খষি, স্বদেশ-প্রেমের কবি, ভারত-ম্বাধীনতার 
পুণ্যপ্রাণ নবধুগের শ্রেষ্ঠ সাধক, জগদ্গুরু প্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ইং ১৯*৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে এই পত্র ও অন্তান্ত পত্র 
গোপনে তাহার স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষকে লেখেন । দৈবযোগে সেই গোপনীয় পত্রগুলি ১৯*৮ খ্রীষ্টাবে 
আলীপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ আদালতে উপস্থিত করে। একখানি পত্রের সারাংশ এখানে উদ্ভৃত 
হইল। শ্রীঅরবিন্দ ব্রান্গ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিশুকাল হইতে বিলাতে শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুধর্মের উপর 
আস্থা হারান নাই। অধিকত্ত হিন্দুধর্শের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আজ তিনি শুধু 
ভারতের নহে, সমগ্র জগতের সভ্যতা-দাধনার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় চিন্তাশীল মনীষী 
জগতে থুব কমই জন্মিয়াছেন এবং বর্তমান জগতে নাই বলিলেও চলে। তাই হিন্দু শ্থামী-্ত্রীর সম্ন্ধ-নির্ণয় 
পত্রথানি ভীহার প্রথম যৌবনে লিখিত মতামত হইলেও আমাদের সকলেরই উহ! পবিত্র রামায়ণ, গীতা ও 
মহাভারতের ন্যায় পাঠ করা উচিত। সর্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ ছুঃখের সংবাদ যে, দেবী মৃণালিনী 

শ্বামিসেবায় বঞ্চিত হইয়া পরজীবনে স্বামীর সেবা করিবার জন্য স্বামি-প্রদশিত পথ ধরিয়! সাধন-ভজন 
করিতে করিতে ১৩২৫ সালের ২র! পৌষ ইহধাম ত্যাগ করেন । 
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্রীঅরবিন্দের প্র 

মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে 

পাগলামি বলে ; পাগলের কর্ণক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল ন! বলিয়া প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ বলে। 

কিন্ত ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহম্ম লোকের মধো দশজন অসাধারণ, মেই দশজনের মধো একজন 

কৃতকাধ্য হয়। আমার কর্ণক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি 

নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কাঞ্ণ 

স্্রীজাতির সব আশা সাংসারিক হ্বথ-ছ্ুঃখেই আবদ্ধ । পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, ছুঃখই দেয়। 

হিন্দুধর্মের প্রণেতৃগণ ইহা! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ডাহারা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় 

ভালবাদিতেন, পাগল হোক বা মহাপুরুষই হোক, অনাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্ত এ সকাজেতে 

স্বীর যে ভয়ঙ্কর ছুর্দশ] হয়, তাহার কি উপায় হইবে? খধিগণ এই উপার ঠিক করিলেন, তাহাগা 

স্থীজাতিকে বলিলেন, তোমরা! অগ্চ হইতে পৃতিঃ পরমো! গুরু, এই মন্তরই স্ত্রীজাতির একদাত্র মন্ত্র বুঝিবে। 

স্বী স্বামীর সহধর্মিণী, তিনি যে কার্ধাই বধর্দ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাকে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, 

ট্রমাহ দিবে, তাহাকে দেবতা! বলিয়া মানিবে, তাহারই সুথে হুখ, তাহারই ছুঃখে ছুঃখ বোধ করিবে। 

কাব্য নির্ববাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর মধিকার। 

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্সের পথ ধরিবে, না৷ নুতন সভযধর্খের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ 

করিয়াছ, মে তোমার পূর্ববজন্মাঙ্জিত কর্ধাদোখের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। 

দে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া 
দিবে) পাগল ত পাগলামির পথে চুটিবেই ছুটবে, তুমি ওকে ধরিয়া! রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে 

ওএ খভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়। কীদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাখবের 

উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষ চক্ুপ্য়ে বঞ্র বীধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। 

হাজার ্রান্ম-স্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্নু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শগীরে, আমার 

সন্দেহ নাই তুমি শেযোস্ত পথঠ ধরিবে। | 

আমার তিনটী পাগলাগি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাম ভগবান্ যে ওপ, মে 

প্রতিভ|, বে উচ্চ শিক্ষা! ও বিছা, যে ধন দিয়াছেন মবই ভগবানের, যাহ] পাঁপবারের ভরণ-পৌধণে লাণে আর 

বাহা নিতান্ত আবম্যকীয়, তাঠাই শিজেগ জন্ত খরচ করিবার অধিকার, মাহা বাকী রহিল, ভগবানকে ফেগত 

দেওয়া উচিত। আমি বদি সবই নিজের জন্য, সুখের জগ্, বিলাদের জন্ত খরচ করি, তাহা হইলে আমি 

চোর। হিন্দুশান্ত্রে বলে, বে ভগবানের নিকট হইতে ধন লইয়া ভগবান্কে দেয় না, সে চোর। এ পর্যান্ত 

ভগবান্কে ছুই আনা দিয়া চৌদ্দ আন! নিজের নুখে খরচ করিয়। হিসাবটা চুকাইয় সাংসারিক নৃথে মত্ত 

রহিয়াছি, জীবনের অর্ধাংশটা বৃথ! গেল, পণুও মিজের পরিবারের উদর পুরিয়া কৃতার্থ হয়। 

আমি এতদিন পণ্ডবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আমিতেছি ইহ! বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অন্ততাপ 
ও নিজের উপর ঘুণা হইয়াছে, আর নয়, মে পাপ জন্মের মত ছাঁড়িয়। দিলাম ।-.-**এই ছুর্দিনে সমন্ত দেশ 

আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে 
মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও ছুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বীচিয় থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। 
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ভারতের নারী 

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধশ্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া সত্যি 
সত্যি যাহা দরকার তাহাই কিনিয়৷ আর সব ভগবান্কে দিব, এই আমার ইচ্ছা! । তুমি মত দিলেই, ত্যাগ 
স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিমন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলেছিলে “আমার কোন উন্নতি হল 
না' এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়! দিলাম, মে পথে যাইবে কি? 

খ্িতীর় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামিটা এই যে, কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ 
দর্পণ লাভ কিতে হইবে । আজকালকার ধর্ঘঘ ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে 
প্রার্থন] করা, লোককে দেখান আমি কি ধাম্মিক, তাহা আমি চাহি না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহ! হইলে 
তাহার অন্তিত্ব অনুভব করিবার, ভাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন ন| কোন পথ থাকিবে, মে পথ যতই 
ছুর্গৰ হোক আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়। বসিয়াছি। হিন্দুধর্দে বলে নিজের শরীরে, নিজের 
মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়! দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ত 
করিয়াছি। এক মাসের মধো অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্পের কথ! মিথ নয়। যেষে চিক্ের কথা 
বলিয়াছে দেই সব উপলন্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়! যাই | ঠিক 
ঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে 
কোন বাধা নাই। নে পথে দিদ্ধি নকলের হইতে পারে ; কিন্তু প্রবেশ কর] ইচ্ছার উপর নির করে। 
£কহ তোমাকে ধরিয়! নিয়] যাইতে পারিবে না । ধদি মত থাকে তবে ইহার সন্বদ্ধে আরও লিখিব । 

তৃতীয় পাগলামি এই যে, লোকে স্বুদশকে একটা জড় পদার্থ, কতকখুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী 
বলিয়া জান, আমি শ্বদেশকে মা বয়! জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বণিয়া যদি 
একট। প্লাক্ষম গল্তপানে উদাত শুয়, 551 হলে ছলে কিকরে? নিশ্চিন্তভাব আহার করিতে বমে, 
স্ত্রীপুত্রের মঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে চদ্ধার কণিভে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত 
জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায় আছে, শাগীরিক বল নয়, ভরবারি বা! বন্ুক লইয়া যুদ্ধ করিতে 
যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে__ব্রঙ্গতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । এই ভাব.নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, 'এই ভাব আমার 
মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চচীদ বৎসর বয়সে 
বীজটা অস্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বসন বয়সে প্রতিষ্ঠ। দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল ॥ তুমি ন-মাসির 
কথা শুনিয়| ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদূ"লাক তোমার সরল, ভালগানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া 
লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আরও শত শত লোককে সেই পথে, 
কুপথ বা স্থপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহশ্র লোককে প্রবেশ করাই/ব। কাধ্যসিদ্ধি 
আমি থাকিতেই হইবে তাহ! আমি বলিতেছি না, কিন্ত হইবে নিশ্চয়ই । 

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি ক্দিত চাও? স্ত্রী হ্বামীর শক্তি ; তুমি উষার শিল্প! হইয়া সাহেব-পুজা- 
মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া! স্বামীর শক্তি খর্বব করিবে? না, সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে ? 
তুমি বলিবে এই সব মহৎ কর্ে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি 
নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রম নাঁও, ঈশ্বর-প্রাপ্তির 
পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীস্ পূরণ করিবেন: যে ভগবানের নিকট 
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ভ্রীঅরবিন্ছের পত্র 

আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া! দ্বেপস। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, 
দশজনের কথা না শুনিয়া আমারই কথ! ধদদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে 
আমার বলের হাঁনি না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে । আমরা! বলি স্ত্ী স্বামীর শি; মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের 
প্রতিযুস্তি দেখিয়। তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্্ার প্রতিধ্বনি পাইয়া খিগুণ শক্তি লাভ করে । 

চিরদিনই কি এইভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাঁসিব, নাচিব, যত 
রকম সখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের মেয়েদের জীবন এই 
স্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে । তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস | 

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল । যে যাহ! বলে তাহাই শোন ; ইহাতে 
মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হ'বে, 
একজনেরই কথা শুনিয়। জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য ধরিয়া অবিচলিতচিত্তে কার্য লাধন করিতে 
হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভন্তি রাখিতে হইবে । 

আর একট! দোষ আছে--তোমার ম্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে; 
লোকে গম্ভীর কথাও গস্তীরভাবে শুনিতে পারে না, ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঞ্ষা, মহৎ চেষ্টা, 
দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রুপ, সবই হাসিয়া! উড়াইতে চায় ; ব্রাঙ্গ- 
স্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হয়েছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমর! মকলেই 
এই দোষে দূষিত; দেওঘরের লোকের মধো ত আশ্চ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ়মনে তাড়াইতে 
হয়; তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে ; 
পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব ; ঈশ্বর-উপাসনায় 
সেই জোর পাইবে। 

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কণা । কারুর কাছে প্রকাশ না কিয়! নিজের মনে ধীর চিত্তে এই মব 
চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছুই নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু 
করিতে হইবে না, কেনল রোজ আধ ঘণ্ট1 ভগবান্কে ধ্যান করিতে হয়, তার কাছে প্রার্থনারপে বলবতী 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিতে হয় । মনে ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে। তার কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, 
আমি যেন গ্গামীর জীবন. উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না কিয়! সর্ব! সহায় হই, সাধনতৃত হই। 
এট] করিবে। 

০চামার- 
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০। নানী ীবনেন প্রন্তুত আদর্শ 
“জননী ও জায়া» 

"নারী-প্রগতি সম্বন্ধে এবুগে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের একথা তুলিলে চলিবে 
না যে, নারীর চিরন্তন আদর্শ হইল জননী ও জায়া। সংনারকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া! তোলা এবং গৃহস্থালীকে 
জান ও সভ্যতার কেন্তরূপে গঠন করিয়। তোল! নারীর কর্তব্য। বাঁধাধর। নিয়মান্ুসারে বিশ্ব- 
বিভ্ভালয় হইতে বর্তমানে যে শিক্ষা দেওয়] হয় তাহ! নিতান্তই প্রাণহীন ; 
এই শিক্ষ! মানুষকে একমা ত্র জীবিকা-তর্জনেরই উপযুক্ত করিয়। ভোলে। 
নারীরা সৌন্দর্য ও ললিতকলার চিরন্তন অধিকারিণী, সুতরাং সর্বপ্রকার নীচত! ও বন্কীর্ঘতা পরিহার 
করিয়া তাহারা যাহাতে তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের বিকাশ করিতে পারেন এমন শিক্ষাই তাহাদিগকে 
দেওয়া উচিত। নৌন্দর্্যই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এবং একমাত্র নারীই মানুষের ভিতর সৌন্দর্য ফুটাইয়া 
তুলিয়া তাহার জীবনধাত্রাকে হৃখময় করিতে পারে । 

"মানুষের জীবনযাত্রার আদর্কে নারীই তাহার অন্তরের মাধুর্য দ্বারা উন্নত করিতে পারে। 
পারিবারিক জীবনের সমষ্টি হইল সামাজিক জীবন, সুতরাং এই পরিবারিক জীবনের মধ্যে নিখিল মানব- 
জাতির জন্ঠ কল্যাণ কামন] করা নারীর অন্যতম কর্তব্য । শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাহার ফলে নারীশকতি 
সমগ্র মানব-পরিবারকে আপনার জন মনে করিবে এবং যাহাতে জীবনের প্রাচুর্য কষু্ণ হয় সে বিধি-নিষেধও 
তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে। 

"যদি পরার্থে জীবন উৎপরগীকৃত না! হয় তাহা হইলে সেস্থুলে নারীর প্রেমের সার্থকতা! নাই ; মানুষের 
ভিতর যে প্রেম, সর্ববজনীনতার অভাব পরিদুষ্ট হয়, শিক্ষিত নারী-মমাজও সংসারে সে অভাব পরিপুরণ 
করিতে পারে। যে ষঙ্কীণতীর মধ্যে থাকিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিষান্ত হইয়] উঠে, নারীই আপনার 
অন্তরের মাধূরযযবলে নে সন্ীর্ণতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। 

পনারী-মহিমার দ্বারাই সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে; তাহার গৃহই জ্ঞানের কেন্ত্রভূমি। জীবনের 
মাধুরধ্য হইল সভাতা, এবং সভ্যতার পরিমাপ হইল সৌন্দধ্য। একমাত্র নারীই তাহার জীবনে এই সৌন্দর্যাকে 
উপলব্ধি করিয়া গুরুষিগকে সর্ববপ্রকারে নুমভা করিয়া তুলিতে পারে।" 
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৪ মাতৈঃ 

চারিদিকে সাড়। পড়ে গেছে “নারী জেগেছে", ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেরী নেই; আমি দেখছি 
"নারী রেগেছে", তার সঙ্গে ভারত-উদ্ধারের কোন সম্বন্ধই নেই। কেউ কেউ বগবেন-__রেগেই যদি 
থাকেন-_ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেগেছেন, পশ্চাৎ রেগেছেন, এমন ত 
হতে পারে? হা, তা পারে; কিন্তু অনুগ্রহ করে যদি নিদ্রাই ভঙ্গ হ'য়ে থাকে ত রেগে কি লাভ? 

সতী একবার রেগেছিলেন-_আঁশুতোষের অনুনয় উপেক্ষ। ক'রে, দশম বিদ্ধার বিভীষিকা দেখিয়ে তাকে 
উদত্রান্ত করে, পিতৃগৃহে অনাহ্ত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন_ফল হয়েছিল পিতাঁর অজমুণ্ড, যজ্জপও, পরে 
আপনার দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল স্বামীর স্বন্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে চতুষ্ট 
গীঠস্থানের স্থষ্টি; কিন্তু ধ্বংদলীলার সেখানেই অবদান হয়নি প্রত্যাখ্যাত স্বামীর সহিত পুনমিণনের 
আকাঙ্জায় গিরিরাজগৃছে পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ এবং পরিস্ঠযাগের পর পুনমিলন হ'য়ে তবে নে নাটকের 
পরিমমাপ্তি হ'য়েছিল। তবে তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্গড় ভোলা নয়, এমন কি আফিম-ধোর কমলাকাস্ত 
পর্যযস্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে তাই লোকে ভেবে আকুল হচ্ছে। 

ঝা গা ১ গা ্ ৪ ০ 

মাঁদকল যে-সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেছেন বা! জেগেছেন যাই বলুন, তার মধ্যে মূল হচ্ছে-স্ত্রী ও পুরুষের 
মমানাধিকার ৩0281165 01 6109 88398, এই 8091185 বা মাম্য আপাততঃ এমনই ম্যায়মঙ্গত এবং 

যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে যে, মে ষম্বন্ধে যে কোন তর্ক চল্তে পারে তা মনে আমে না। কিন্তু প্রকৃতগঙ্গে 
তানয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে-স্্বী ও পুরুষ উভয়েই 97088 18000 এই 
পর্ধ্যায়ভুক্ত ; তা৷ ছাড়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমতা! নেই বললেই হয়--মামাজিক বা পারিবারিক 9০1 হিনাবে 
গ্বী ও পুরুষ ছুটি ভিন্ন জীব। 

ভিন্ন হ'লেও ছোট বড় হ'তে হবে তার কিছু মানে নেই; বোম্বাই আম আর মর্তরমান কলা, ছু'্টা 
ভিন্ন ফল-_কিস্ত কে ছোট কে বড় প্রপ্মের কোন মানেই হয় না; ১*২ টাকায় এক মণ চাউল-_১০২ টাকা! 
আর ১ মণ চাউল, ছুই তুল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুল্য মূল্য বলে এক বা সমধধ্মী নাও হ'তে পারে, কিন্ত 
ছু'টা এক বস্তনয়। অতএব দেখ! যায় ভিগ্র হ'লেও তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুল্য মূল্য ব'লে এক বা 
সমধশ্দী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা--ভিন্ন ধর্শু ব'লে কেউ কারও চেয়ে ছোট বা! বড় 
নয়, তুল্য মুলযই যদি হয় তাহ'লেও এক নয়। 

স্ত্রী ও পুরধ তথাপি সমান, যদি মা-সকল একথা বলেন তা! হলেই আমাকে বলতেই হবে,মা-নকল 
“রেগেছেন”, জেগেছেন একথা! বলতে পারব ন]। 

তারপর হ্বাধীনতার কথা ; মা সকলের আবদার এই,-- কেন স্ত্রী, পুরুষের অধীন হ'য়ে আজ্ঞাবাহী 
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ভারতের নারী 

পুতুল নাচের পুতুল হয়ে থাকবে? এখানেও আমি প্রাগারই” লক্ষণ দেখতে পাই-- “জাগার” লক্ষণ 
দেখতে পাই ন1| প্রথম কথা গৃহস্থালীটা প্রাচীন ৪1১৪:/৪ রাঁজোর মত যুগ্ন রাজ্য হবে, না৷ এক রাজার 
রাজ্য তবে? ছুই-এ এক না হ'য়ে গিয়ে ছুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) স্বতন্ত্র উন্নত হ'য়ে গৃহস্থালীকে যদি 
1670০075610 নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তাহ'লে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেণী হৃখশাস্তি 
লাভের আশা করা যায়। কাধ্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাঁয় যে, অধিকাংশ গ্থলেই একের প্রাধান্যই বলবান্ 
হ'য়ে উঠে তা সেটা স্ত্রীরই হ'ক, বা পুরুষেরই হ'ক, অথবা স্ত্রী-পুরুষ ছুই-এ মিশে এক হ'র়েই হ'ক, 
কিন্তু যেখানে 13125] ৪০৮৪:918%5 সেইখানে বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ । মা-সকলের এটাও বুঝ! উচিত 

যে, ঘরের বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুঞুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তার চেয়ে কম শ্বাধীনতা 
স্রীগণ অস্তঃপুর মধ্যে উপভোগ করেন না। 

তবে, মা-সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এইজন্য যে, পুরুষ ব্যভিচারী হ'লে তার সাতথুন 
মাপ, কিন্ত রমণীর ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য একটু পদন্থলন হ'লেই মে বেচারী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল, 
তা'র এতটুক অপরাধের মাঞ্ডন! নেই । মাসকলের একথাট! একটু খোলস! করে বুঝতে চাই। পুরুষের 
পক্ষে আইনটাকে খুব কড়া করে দেওয়া যি তাদের অভিপ্রায় হয়, তাতে আপত্তি নেই বরং আমি তার খুব 
পরিপোধণ করি। কিন্ত পুরুষের বেলা আইনট! যেমন আল্গা, নারীর বেলাও সমানাধিকারের নিয়মে 
তেমনি আল্গ| কেন হবে না মাঁসকলের যর্দি অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে নাপী রেগেছে বল্ৰ না তকি? 
আর রাগের সঙ্গেই ত বুদ্ধিনাশ. আর তারপর বিনাশ । 

সামাবাদী ব| বাদিনীর! যাই বলুন আর ঘা করুন, ব্যভিচারের মর্দি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা করে 
দেখ] যায়, তাহ'লে “ম পরিণামকে কিছুতেই সমান বলা যায় ন1। 

৪ ঙ ০ সী ১১০ প 

স্্রীগণের স্বাধীনতা-লাভের উপায় হিসাঁবে বলা হয়েছে যে, তারা নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে 
দাড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে উপায়ক্ষম হন, এবং তদনুমায়ী বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষা করুন। কমলাকাস্তের গৃহ 
শঙ্য-_সে হাত পুড়িয়ে রেধে খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পক্ষ হ'তে এইমাত্র বলবার 
আছে যে, এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট ক'রেও কোন দিন এ পর্য্যন্ত তার গৃহিণীকে 
বলেনি- “আর পারি না, তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটিয়ে সংস্থান করে নাও ।” পুরুষের দুঃখে দুঃখিত 
হয়ে ধদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেটা ভালই খল্তে হবে, কিন্তু যদি টে অছিলে মাত্র ক'রে নিজের 
স্বাতন্ত্টলাভের পথ পণিষ্ধার ক'রে নিতে থাকে, তাহ'লে পুরুষ বেচারার কাটা থায়ে নুনের ছিটে 
দেওয়া হবে। 

তারপর মা-সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেড়িয়ে পড়লে, আর স্ত্রী-শিল্প আর 
পুরুষ-শিল্প ব'লে কোন পার্থকা থাকবে ন!। ব্যান্কের দারোয়ানী থেকে আরম ক'রে কোদাল পাড়া পর্যন্ত 
সবই করতে হবে। যে দেশ থেকে শ্রী-স্বাধীনতার ঢেউ এদেশে উপস্থিত এসে লেগেছে _-সে দেশে হ'৪০%০" 
৪1 থেকে আরম্ভ ক'রে ছুতার, রাজমিস্ত্রী, 0,925: গাড়োয়ান-_সব কাজই মেয়ের! কর্চে, আবার 
8192০৮৪: 01 15715909906ও হয়েছে । শ্ত্রী-পুরুষ ভেগাভেদে কার্য্ের ভেদাভেদ হয় নি, এবং স্ত্রী স্বাধীন 

বলে পুরুষের অধীনত] পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও পারেনি। 
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বাব! দেয়ে? 

কেন পারেনি তার কারণ বল্ছি। ম্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়া আর একট] জিনিষ আছে, সেটার নাম 
-মৈত্রী। এই মৈত্রীর ক্ুধা কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েরই হৃদয়ে চিরদিন আছে ও থাকবে। স্ত্রী-পুরুষের 
মধ্যে স্বাধীনতার ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, অলীক-_কিন্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কন্দর 
থেকে চিরদিনই প্রতিমুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে, মে আহবানকে কানে তুলে দিলেও শুনতে হ'বে, কেননা! সেটা 
বাহিরের আহ্বান নয়--£সট! ভিতরের ডাক । 

৫। বানা মেয়ে 

১০০০০, মোজা কথায় - মেয়েমুখো পুরুষ আর মন্দা মেয়েমানুম এ দুটো! কথাই গালাগাল। 
মানুষ অর্থাৎ পুরুম মানুষ নারীকে অবলা, ছুর্ববলা, ৬৪19: ৮65881 হতাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট 

করতে চেষ্টা করেছে, কিন্ত নারী, নারী ঠিসাবে কোনদিন অবকা ও নয়, ৬৮৫০]০১হ 58889] নয় | আনি 
প্রবলা হরবোল! হিড়িঘবা বহুত দেঠ্ছি ॥ তবে ও সকল খেতাব নারীকে যে দেওয়া হয়েছে, চীর ভিঠপ দু 
অভিদদ্ধি আছে । পুরুষ নারীকে ধা করতে চায় তদনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে । নাই ঝললে শুনেছি 
সাপের বিষও গাঁকে ন1। ?ভামার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনে নারী বাস্তবিক 
'অবলা হ'য়ে ধাঁবে এই দুষ্ট অভিপ্রায়েই পুরুষ নারীকে এ সকল সুশোভন অভিধ! দিয়ে থাকে । নারী 
প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই অবল] নয়। 

তা'বলে নারী প্ররুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংক্গরণও নয়।'--*****, মনু, খাজ্বন্ধা হ'তে 

আরম্ভ ক'রে মেকলে পর্যাস্ত সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে শ্ীপুরুষ বিতাগ করেন নি" 

কিন্তু জীবন্ত পুরুষ ও জীনস্ত নারী ভুইট! হ্বতন্ব জীব, দুইটার সত্তর ধর্ম ; সে ধর্ম গিশি স্মীকে স্থী 
করেছেন, প্রুষে পরুষঘ কণেছেন ভিনিই নির্ণয় করেছেন। তাদের শরীর-মন সেই ভিন্ন ভিন ধর্ণের 

অনুধায়ী ক'রে গড়েছেন! নারী যদি পুরুষস্থলভ গুণের কার্যের অধিকার চায়, মেটা নারী শ্াভাবের বিকার 
বা অস্বাভাবিক পরিণতি বলতেই হবে। 

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ আখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক ০০,1৩5 নয়, কেনন! 
স্ত্রীর স্ত্রীত্ব আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের এই সনাতন ধর্ম । ইউরোপের অন্ত কথা ।.....:*. **, 

সিগারেট মুখে বা হঁকো হাতে ক'রে বসলে (পরমহংসদেব যাই বলুন ) মা না ব'লে বাবা বলাই ঠিক মনে 
হয়নাকি? 

শুধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতে যে মাতৃহ অর্থাৎ স্ত্রীত কু হয়ে যাচ্ছে তা নয়। আতগিজ্ত মস্তি 
চালনায় মাতৃগদয় শুষ্ক হ'য়ে গিয়ে, সন্ভানধারপ-ক্ষমত1 লোপ পেয়ে, গৃহস্থালী পরিচালনোপযোগী বৃত্তিনকল 
গুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় ৪৪ হৃজন হচ্ছে'*'*.'আমি বেশ দেখছি, নারীর মাড়হের বিকাশ 
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ভারতের নারী 

না হ'লে ব! তার অবকাশ না৷ পেলেই সে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বসতে চার......ঘর ও বাহিরের মধ্যে 
ধে প্রাচীর তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে । কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার বক্ষে শিশু 'ম!' 
ব'লে তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে, তখন পুরুষত্বের দাবী (যাকে মানুষের দাবী ব'লে মনে করে) কোথায় 
ভেসে যায়। লগ্ডনের পথে পথে যখন ৪5:9£96/5রা হৈ হৈ ক'রে অতি অশোভন্ভাবে তাদের মনুম্তত্ের 
জাবী ঘোষণা ক'রে গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম-_হে ইংরাজ, মা! সকলকে ঘরবানী কর, স্বামীর 
মোহাগ আর সন্তানের মুখচুন্বনের ব্যবস্থা করে দাও, মা-দসকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎম খুলে দাও, ম1-সকল 
আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও । কিন্ত ইরাজ-সমাঁজ সেদিকে গেল না; তার উপর 
লোকবিধ্বংসী সমরবহি, তাহাদের যৌন-সংহতি লেহন করে নিয়ে গেল ; নে বাবস্থা আরও সুদুরপরাহত হ'য়ে 
গেল। তাই আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের শ্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে । তার ঢেউ এখানেও 

এসে পৌঁচেছে। আমি দেখেছি বিলাতে যেমন ন্বামী মিলে না ব'লে স্ত্রীগণ পুংধন্ম্রী হয়ে উঠে, আমাদের দেশে 
স্বামী মিললেও য়েখানে স্বামিহুথ মিলল না, বা সন্তানের কাকলীতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না, প্রায় 
সেইখানেই মনট| হঠাৎ বহিন্মু্থ হ'য়ে উঠে; হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, সমাজসংস্কাঁর ইত্যাদির দিকে 
মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটী বিড়াল আছে, মে কথনও কখনও আমার দুধে ভাগ বসায়, 
সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে ; প্রসন্নর দে মার্জার-ত্রীতি, আমি বুঝতে পারি, তার বুভুক্ষিত মাতৃগ্দয়ের 
সম্তান-্রীতিরই রূপাস্তর, আর কিছু নয়। অনেক শ্ীশ্নুলভ বাতিক ( ০1১১3 ) তাদেন হৃদয়ের কোন ন| 
কোন জাত বা অজ্ঞাত শুন্য কন্দর পূর্ণ করার বার্থ চেষ্টা মাত্র । 

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব বজায় রাখবার জন্য, ু্ধ্দ্শী হিন্দুশান্ত্রকার কন্তামাত্রেরই বিবাহ 
অর্থাৎ, স্বামী সম্পর্কের বাবস্থা ক'রেছিলেন । 0০.7881)80) বা 11৮9500-এর অনিশ্চিত জুয়াখেলার উপর 
যৌনসন্মিলনের ইমারত তোলার ব্যবস্থা করেন নি। ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সমর সেই 01:586100 
অর্থাৎ বন্ধু-সম্মিলন বা বধূ-সপ্মিলনের "বিষম ঘুরণ পাকে” হাবুডুবু খেয়ে ভাপিয়ে উঠে, মাতৃত্ব তথা মনুস্তত্বে 
জলাঞ্জলি দিয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেন। 

আমি তাই বলছি-_-মা-সকল মা হও। 0০901] বা ০০৮: বল, সভা বল, সমিতি বল, বন্তৃতা 

বল, বৈচিত্র্য হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও ওসব পন্থা মা হওয়ার আগে নয়। "বাবা! মেয়ে'র পুষ্টি করে 
সংসারের সর্বনাশ করো না। ' দেশের সর্বনাশ করো! না। আমি বলে রাখলুম পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী _ 
0159 65820 81001] 17০৮9: 10089, 
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৬। নানী-মঙ্গত 
কুমারীত্ব, নারীত্ব এবং মাতৃত-_এই তিন শক্তির অভিবাক্তির ধার! -শত্তিপঞ্চয়, শত্িবিকাশ এবং 

শজিঃপ্রকাশের যুগ। 

প্রথম অবস্থাটিকে শক্তিসঞচয়ের যুগ ( 2০600181 ৪5০90081901 ) বলা যেতে পারে। কুমারী- 

শত্ভিকে আমরা হদয়ের অর্ধ্য দিয়ে পৃজ! করি, কেনন! শততি-প্রন্রবণের অনস্ত গোমুখীধারা কুমারীত্বের ভিতর 
লুকায়িত -সে যে বর্তমানের ভিতর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মোহন ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সাষান্ 
ক'জনকে নিয়েই তার কারবার । তবে এই সময় থেকেই শত্তি' সঞ্চিত ও সংযত হ'তে ধাকে। আমাদের 
দেশে গৌরীদানের ফল এই প্লাড়াত যে, ভিত্তি ঠিক না ক'রেই আমর! তার উপর প্রাসাদ গড়বার কল্পন। 
করতুম্। হুখের বিষয় সের্দিন চলে যাচ্ছে। আশ! করি এখন থেকে শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'লে তবেই 
কুমারী নারীত্বের তথ দেবাত্বের পথে যাত্র করবেন নতুবা নয় । এই হ'চ্ছে [4808138 171100 ॥ এই 

সময় আদর্শটিকে বেশ হুম্পষ্ট ক'রে কুমারীগ প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে ন! পারলে, আমরা হয়ত লক্ষ 
হ'য়ে পড়ব। 

দ্বিতীয় স্তবটিকে শভ্তিবিকাশের মুগ (16৮১1০15600) বল! যায়। এই স্তরে কুমারী নারাধের ভিতর 
দিয়ে মাতৃত্বের তথ বিশ্বের পথে যাত্রা করেন। বিশাল বিশ্বের একখানি সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ ততোধিক 
অপরিচিত পরিজনের ভিতরে কুমারী সামান্য একটুধানি স্থান দখল করবার জন্য উপস্থিত হন। অপরিচিতাটিকে 
সকলেই “দেবী” হিসাবে বরণ করে তোলেন। এই নব থেকেই শক্তি-লীলার পরিস্ফুরণ। পূর্ববদধি ৪ 
শক্তিবলেই তিনি অপরকে আপন করেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিতে সমর্থ হন, অপারচিতকে বুগযুগাপ্তরের 
হারানিধিরূপে ফিরে পান । শক্তির এই আশ্চর্য বিকাশ তখনই সম্ভবশার হ'য়ে ওঠে, যখন শতিময়ী দেবী 
একটী শক্তিময় কেন্ত্রা খুজে পান--তখনই তিনি সেই স্থির কেন্দ্রের উপর দাড়িয়ে তার লীলাপরিধিকে ত্রমাগত 
বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেব্তেই হচ্ছে লীলার দোমর, “পঁতি”-_কেনন। তিনি পত্বীকে পন থেকে 
রক্ষ। করেন ; এবং দেবী নিজে “পত্রী” কেননা ভিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষা করেন কিন্তু “দোলরের ' 
ভিতরে যে দ্বিত্বভাব, শক্তির পক্ষে তা অদহা। শত্িৎ চায় মিলন--একত্ব। মিলনের নিবিড় ব্যাকুলতায় 
উত্তর কেন্দ্রের প্রাণ-মন আদর্শ প্রেমের দনোণার কাঠি ম্পর্ণে এক হয়ে যায়। আর ধিত্ভাব নেই তখন 
'পতি' হয়ে যায় "ব__-আমি", তখন স্থির কেন্দ্রের উপর ভারা স্বপ্রতি্ঠ। এই অবস্থা 'ঘদণ্তি হৃদয়ং তব, 
তাস্ত হৃদয়ং মম” *.....এই সরল সুন্দর মন্ত্রটার পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা | কুমারী-শগ্ির এই প্রথম দ্বেবীত্ব- 
সিদ্ধি, কেননা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে তিনি 'আপন হইতেও আপনার করতে নমর্থ হয়েছেন। এই 
সময় থেকেই "আমি পরিধির বিস্তৃতির আরম্ত', কেনন! কেব্্রতরষ্ট হ'বার সম্ভাবন! নেই। 

শল্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। অপীমের বাশী তার প্রাণমন আলোড়িত ক'রে তাকে 
বিশাল বিশ্বে আহ্বান কর । তখনই বু হবার বাসনাটি প্রাণে জাগে । এই বাসন! থেকেই স্ার্টি। শভির 
এই যে একত্ব এবং বহুত্বের ভিতরে আনাগোন| এই ত সৃষ্টিলীলারহস্ত 1 এই তৃতীয় ত্তরটি হচ্ছে শক্তিপ্রকাশের 
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ভারতের নারী 

বুগ ( চ.৪11896$07, )--নারীত্বের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব । আজ তিনি সন্তানের ভিতর নিজেরই আত্মা 
প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ তার চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়--আজ আর শক্রতে মিত্রতে 
প্রভেদ নেই--তিনি বিশ্বজননী তোমার, আমার, সকলের মা । আর সেইজন্যই যে মুহুর্তে হিন্দু সন্তানকে 
নিজের আত্মারই মূর্ত বিগ্রহরূপে লাভ করেন, সেই মুহুর্তে পত্ভী আর পরী নন--তিনি ভারও মা। এইজন্য 
তন্ত্রের উপদেশ-_রমণীকে জননাতে পরিশত কর ; ভোগ-পিপাস! সিটে যাবে । 

এখানে একটা কথ! বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে বলতে বাধা হচ্ছি যে, 
আমরা অধিকাংশই মুখে এবং লেখায় যাই বলি না কেন, কাজে এবং ব্যবহারে নারীর নারীত্বকে পদদলিত 
ক'রে শুধু দৈহিক সম্বন্ধটাকে বড় ক'রে তুলেছি । শিক্ষার ও যুগধর্মের মারফতে যে সব নারীর জীবন সুম্দর 
ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, তাদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠেছে সে খবরও আমরা রাখি। অন্ধ “পতি- 
দেবতা”- মোহ এ ছুর্বধার জলতরঙগ বেগীদিন রোধ করতে পারবে না । আজ নারী হাড়ে হাড়ে ভুগে দেবত। 
ও পণুর পার্থক্য বেশ ক'রে যাচাই ক'রে নিতে শিখেছেন । যেদ্দিন সুপ্ত আগ্মেয়গিরি সহসা সত্ঙগোভিত হ'য়ে 
উঠবে, সেদিন হয়ত বাংলা স্তম্ভিত হবে। সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নারী শুধু রমণী নন 
_-তিনি নারী - এবং ভবিষ্তৎ বাংলার জননী | ভাই বাঙালী নাবধান !! 

কিন্তু মা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার ক'রে প্রেম তৃপ্তি পায় ন!। 
অসীমের আহ্বান তাকে দূরে _ আরও দূরে টেনে নিয়ে খায়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে 
দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ সার্কত। লাভ করে । তখন স্বামী জগৎ্থামীতে পরিণত হয়। 

সু ক ঙঃ সঃ সঃ ফং 

যা অহুন্দরকে সুন্দর করে, অপূর্ণকে পূর্ণ করে, বিচ্ছেদ্কে মিলনের র্লাগিণীতে ভরপুর করে দেয়, 
এবং অনামঞ্জন্তের ভিতর যা হুসামগ্রন্তের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাকেই আমরা প্ী নামে অভিহিত 
করি। নারী সেই র্রীগ্পিণী মহাশঘ্ি/ কিস্ত পারিপাশ্বিক আবেষ্টনের অন্যায় চাপে নারী আজ প্রীত্রষ্ট 
এবং আমরা ভ্রীহীন--লগ্মীছাড়া । 

সেই সুপ্ত শ্রীটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য অন্ততঃ বাংলায় একটা অভিনব সাড়া পড়ে গেছে। সেম 
ফুটে উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার অন্তরে, বঙ্গনমাজে এবং শিশ্মম শান্তর 
"অচলায়তন" চুরমার করে। আমার বাংলার প্রত্যেক নরনারী শ্রী সম্পন্ন হয়ে এক অভিনব “দেঁবজাতি” 
গড়ে তুলুক। দেজন্য প্রত্যেক নরনারীকে স্বরাট এবং স্বাধীন হয়ে দড়াতে হবে- পরমুখাপেক্ষী হলে 
চলবে ন1) প্রবীণের দল হয়ত স্ত্রী-স্বাধীনত] শুনেই আৎকে উঠবেন । কিন্ত আমাদের মতে স্বাধীনতা 
মানে ব্বেচ্ছাগরিত। কিংব! উচ্ছজ্বলতা৷ নয় স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের অন্তর-দেবতার অধানতা!। 

আমাদের তথাকথিত স্ত্রী-ঙ্বাধীনতার যে ব্যভিচার হয়নি, এমন কথা বলি না। আমরা জোর 
করে বাইগে থেকে স্বাধীনতা চাপিয়ে দিয়েছি, অথচ তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। কাজেই ছ' এক 
জায়গায় যে কুফল কলবে মে তজানা কথাই । শ্ত্রী-্থাধীনতা৷ দেবে বলে পুরুষ যে স্পর্ধা করে, সেটা 
নিতান্কই মিথ্যা কথা--কাক1 চাল। ন্বাধীনত। দানের বম্ত নয়, অস্তরের ভাবলন্ধ ধন, অন্ধকারের জীব 
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নারী-মজল 

অতথানি আলোর মমারোহ সহ্থ করচে কি করে। প্রথমে জানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত 

করতে হয়, তখন স্বাধীনতাকে জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে হবে না, দে আপনি এনে তার ম্বগ সিংহাসন 
বিছিয়ে নেবে। 

নারী, মনে রেখো তুমি সেই জগতের চিদাধার শত্তির একটি বিশিষ্ট অংশ। তুমি আত্মবিশ্বত 
এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈষ্ণবী হ'য়েছিলে ব'লেই ভোমার এই ছুরবস্থা । শঙ্ভি্হীনা না হ'লে কি তোমার 
পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে পারুম? তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে আমরাও আষ্ট্েপৃষ্ঠে শিকল-বাধা_ 
পদদলিত ; শক্তির অভাবে আমরাও নিক্ষিয় হয়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত তোমাদেরও মনের 
শিকল কেটে ফেলতে হবে । 'আত্মানং বিদ্ধি' 'আত্মন্থ হয়ে নিজেকে জান, বুঝবার চেষ্টা কর, অন্তপ্ুর্থ 
হয়ে আপনাকে মহাশক্তির অংশ ব'লে জান, তারপর এম ছুজনে মিলে একটা মহাহৃষ্টির চন! করি। 

তবে এস সহধন্মিণী, তোমার মাহেম্বরী শত্তি নিয়ে যেখানে যত অপূর্ণতা, অক্ষমত। এবং অনুদারতা 
আছে, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড থও করে দাও, থেখানে ০তোমার শত্তির অবমানন| দেখবে নেখানে তোমার 
তীব্র জোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং লজ্জিত করে তোমার মহধম্মীর অন্তরে কর্শভির প্রেরণ! দিয়ে 
বিশ্বের সমস্ত শুভকাজে তার পাশে এসে দাড়াও এবং তোমার বৈষ্বী শত প্রেমে, গানে, আনন্দে বিশ্বে 
চিরবসন্ত আনয়ন করুক । 

জগদ্ধাত্রীরপিণী মা আমার, তোমার ভিহর ব্রাঙ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহে রী শক্তিত্রয়ের অপর্বব সামগ্রহ্ 
ংসাধিত হযে বিশ্বে এক নবধুগের স্চন! করুক । তোমার অপূর্ণ আশাকে দার্থক ঠার পথে নিয়ে যাবার 

জন্য তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান্ আদর্শের অন্কুরটি লযতনে রোপণ করে দ্াও-_তুমি হয়ত দেখতে 
পাবে না-কিস্ত কালে সেই অস্কুরটি এমন এক মহামহীরূহে পরিণহ হবে, যার শীতল ছায়ায় বসে 
বিশ্বমানবের তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্য হবে, পবিত্র হবে। 

নাগী নারী, নারী--বিশ্বজননী, নারী _জ্ঞান-প্রেম-কন্দের ত্রিবেণী, লারী পরী, নারী--শক্তি ও 
স্বাধীনতার ৎস। আমর! সেই বিশ্বাস্ত্িক! মারের জাতকে “নরকন্ত শ্বারং' ব'লে ঘুণা করে এসেছি। 
তাই আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছে রুদ্ধবর, চোরাগলি এবং পব্বতের গহবর। মে আঞ্খদর্শন ছিল স্থার্থ- 
ছুষ্ট, কাজেই ব্যর্থ; সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কণ্ধক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই “আমি'কে 
মহত্তর ও বৃহত্তরভাবে পেতে তারা চেষ্টা করতেন তা৷ হ'লে সে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু গহবর থেকে 
ফিরবার পথ তার! খুঁজে পাননি, হয়তো সে চেষ্টাও তাদের ছিল না। এট! হচ্ছে সামঞ্জন্তের যুগ । 
বৈরাগ্যের ভিতর এবার নয়, এবার- 

“অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ । 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে বলিয়া 
প্রেম মোর ভক্ভিরূপে রহিবে ফলিয়। |" 

এবারকার অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নর--কাউকে পিছনে ফেলে নয়, এবার চোরাগলিতে নয় 

একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে । আনন্বাজারে। 
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সা ক যী গু ঙ্ 

স্রীলোকের! মাতৃত্বের নিমিত্ত বড় লালায়িত, তাহাদের সমন্ত অঙগপ্রত্যঙ্গ মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া 
বাঠিত। তাহার মাত! হইতে না পাইলে তাহার্দের জীবনই যেন ব্যর্থ হইয়া যায়। মুতরাং ইহা! তাহাদের 
মুখ্য অভাবের ভিতর গণা । আমাদের অন্য সকল অভাবই গৌণ অভাব। আমাদের গৌণ অভাবের অস্ত 
নাই। অভ্যত। বিকাশের সহিত আমর অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিতে পারি বলিয়। তাহাতে অভ্যন্ত 
হইয়া আমরা অনেকেই মুখ্য অভাবের ন্যায় তাহাদের বশবর্তী হইয়! পড়ি। সেগুলি না পাইলেও আমরা 
স্থথে থাকিতে পারি। স্থতরাং প্রধানতঃ যাহাতে সমাজের সকলেই মুখা অভাবগুলি পুরণ করিতে পারে 
তাহা দেখা উচিত; এবং যে পরিমাণে যে সমাজ নকল লোকের সেই মুখ্য অভাবগুলি পুরণ করিতে না 
পারে, সেই সমাজ তত অসম্পূর্ণ। কতকগুলি লোক তাহাদের অনেক গৌণ অভাব পুরণ করিবে আর 
বাকীগুলি তাহাদের মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারিবে না- ইহ] স্যায়লঙ্গতও নয় এবং বাঞ্থনীয়ও 
নয়। সকলেরই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিয়া তবে গৌণ অভাব পূরণ কর] ও অন্য নান1 দিকে উন্নতির 
চেষ্টা করা উচিত। এই মূল তন্বটি স্মরণ রািয়৷ নান! প্রকার সমাজগঠন-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিতে 
হইবে। অনেক প্রকার সমীজগঠন পদ্ধতি এতাবৎকাল প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহার মধ্য মূলতঃ 
ব্যঞ্িতাস্ত্রিক ( 700$510118115619 ) সমাজ এতাবৎ পাশ্চাত্য জগতে প্রবত্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে পাশ্চান্তে, বিশেষতঃ ইংলগ্ডে, এই ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজের চরম বিকাশ হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য- 
জগতের উন্নতি ও প্রভাব দেখিয়া আমর! সেই সমাজাদর্শ আমাদের সমাজগঠন-আদর্শ অপেক্ষা ভাল মনে 
করিয়া আমাদের পুরাতন সমাজগঠন ভার্গিয়া ফেলিতেছি। তাই একবার দেখা যাউক, তাহাতে আমাদের 
কোন বিশেষ হুবিধা হইবার প্রত্যাশা আছে কি না। 

ঙঃ মর সং রর 

স্্রী-সমন্ঠাও কিরূপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চাত্যে কিরপ হইয়াছে, তাহাও দেখাইভেছি। বেখানে নকল 
লোৌকেরই নিজের নিজের উপার্জনের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানে অনেক লোকই একেবারে বিবাহ 
করিতে পায় না; কারণ, সকল লোক কোন কালেই এত উপার্জন করিতে পারে না, যাহাতে সে তাহার 
স্বী-পুত্রর্দিগকে তাহার আকাজ্কিতরূপে ভরণপোষণ করিতে পারে ও পরেও সেইরূপ করিতে পারিবে তাহার 
নিশ্য়তা থাকে । অনেক লোকই অধিকতর উপার্জন ক্ষমতা পাইবার আশায় বহুকাল বিবাহ করে ন|। 
অনেকের ইতিমধ্যে যৌবনকাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যার, অনেকের প্রৌড়কালও অবিবাহিত অবস্থায় 
কাটিয়া যায়। যৌবনই উপভোগের সময় । সেই সময় যদি কাটিয়া যায়, তখনই দি জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সার 
জিনিষ ভালবাম! উপভোগ করিতে ন! পার! যায়, তাহা হইলে জীবনের হুখ--বিশেষতঃ, গরীবদের _কি রহিল? 
ইহা! অপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি আছে? ব্/ক্তিতাস্ত্রিক সমাজে এই দুর্ভাগ্য অধিক লোককেই ভুগিতে বাধা করা হয়। 
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পরিণত বয়সে আথিক সচ্ছলত| কি ক্ষতি পূরণ করিতে পারে? যৌবন ত আর ফিরিয়। আসিবে না। 
হয়তো! দে তাহার মনোমত স্থানে অর্থাভাবেই বিবাহ করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে হয়তো সেই স্ত্রীলোক 
অন্তত্ত্র বিবাহিত হইয়াছে । এইরূপ প্রায়ই ঘটে । তখন তাহার হৃদয়ের ক্ষোভ কত, তাহ। কে দেখে? যদি 
বহু লোকই অবিবাহিত বা অনেক কালই অবিবাহিত থাকে, তাহা! হইলে বহু স্ত্রীলোকও একেবারে 
অবিবাহিত বা! বহুকাঁল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয় । যখন তাহার! বনৃকাঁল অবিবাহিত থাকেন, তৎকালে 
তাহাদের প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্জ! অপূর্ণ থাকায় প্রকৃতি তাহার পরিশৌধ লয়। তাহাদের জীবন 
সরস রাখিবার মূল উৎস শুকাইয়| যায়__জীবনই শুষ্ক হয়। আবার বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইলে 
অধিকাংশ স্ত্রীলোককে তৎকালে অর্থোপার্জন করিয়। নিজেদের গ্রানাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। 
এইরূপ অর্থোপার্জন করিতে হইলে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতার কর্ম করিতে হয়। স্ত্রীলোকের! 
প্রকৃতির নিয়মে পুরুষদিগের অপেক্ষ। ছূর্বল। ুতরাং পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে আসিতে 
হইলে তাহার্দিগকে বিষম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহার উপর মানিক রজোনিমরণকালীন 
তাহাদের একট! স্নায়বিক উত্তেজনা আমে ১ শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়। তখন তাহাদের বিশ্রাম একাস্ত 
আবগ্ক, সকল চিকিৎসকই ইহা স্বীকার করেন । সেই সময়ে বিশ্রাম না পাইলে তাহারা নানারূপ 
পীড়াগ্রস্ত হয়েন; রজংসংক্রাস্ত নানারূপ ব্যাধি হয়। অথচ পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে 
তাহার! সেরূপ বিশ্রাম পান না । তন্িমিত্ত এইরূপ কার্ধ্য করাইয়! তাহাদিগকে যে কত নিধ্যাতন করা হয় 
তাহা কেহ দেখে না। তাহার্দিগকে এইরপ কার্ধা করিবার অধিকার দেওয়ায় আর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে 
ছেক্র! গাড়ী টানিবার অধিকার দেওয়ায় কোন প্রভেদ আছে কিনা--তাহ! পাঠিকার| বিবেচনা করুন। 
৪ হিন্দুদের চক্ষে ইহাকে তুল্যাধিকার দেওয়া বলা! একরাপ নিশ্মম পরিহাস ও ভীষণ প্রতারণ! বলিয়া 
প্রাতঠিভাত হয় । 

আবার স্ত্রীলোকেরা কর্ধক্ষেত্রে নামিলে বহু কর্মপ্রার্থী হওয়ায় কন্মাদের নাহিয়ান! কম হয়, কশ্ম- 
সময়েরও পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য আবার স্বান্থ্যহানি হয়। একথ! আমার কপোলকল্লিত নয়, 
পাশ্চান্তে ইহা হইয়াছে; এবং স্ত্ী-স্বাধিকার সদ্বন্ধে একজন প্রধান নেতা 81197. 8:৪5 এবং অন্ত অনেকেও 
সে কথ! বলিয়াছেন। এইরূপে ধাহার! নিজে উপার্জন করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া আসিয়াছে, 
তাঁহাদের আর গৃহস্থালীর কার্যে প্রবৃত্তি হয় ন1। পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় কর করিয়া তাহাদের 
প্রকৃতিতে পুরুষহূলভ কাঠিন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় ; স্্ী-পুরুষদের ভিতর একটা! বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত 
হয়-_পাশ্চাত্তে তাহ! হইয়াছে এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে । এই সকল কথাও উত্ত। 77119 [ও 
তাহার বছ ভাষায় অনুবাদিত 79৮৩ ০/১৫ 14০৮%০9৩ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে, স্ত্রী-পুরুষদের পুরামাত্রায় আলাহিদ! কর্ধবিভাগ যেরপ পূর্বে ছিল, তাহা না হইলে এই প্রতিযোগিতা, 
এই বিদ্বেষভাব কিরূপ ভীষণ হইবে-_তাহা বল! যার না। ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের মাতা হইবার প্রবৃত্তি ও 
ক্ষমতাই লোপ পাইবে-_অন্ত কোনরূপ মাঝামাঝি বন্দোবস্ত হওয়! অসম্ভব। এইরূপ কাঠিন্ত ও বিদ্বেষভাব 
হওয়ার ফলে পরে তাহাদের বিবাহিত জীবনও সুখময় ও শান্তিময় হইতে পারে লা । আবার বহুকাল 
এইরূপে কর্ম করিয়া! জীবন যাপন করিয়া ডাহারা তাহাতে অভ্যন্ত হইয়। পড়েন ; নূতন করিরা গৃতস্থালী ও 
মতৃত্রে উপযোগী হওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তদ্ুপযোগী শিক্ষা ও পরের যত্ব করিবার 
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ভারতের নারী 

অভ্যানের অভাবে তীহায়। মাতা হইবার অনুপযুক্ত হইয়! পড়েন। মাতৃত্বে আর তেমন সুখ পান না, সুতরাং 
পুত্রকন্াদের সহিত বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না । তদ্ভাবে অপত্যদেরও সেরূপ পিতৃ-মাতৃতক্তি 
উদ্দীপিত হয় না। হুতরাং বৃদ্ধবর়সেও পুত্রকন্ঠাদের আন্তরিক যত্ব ও সেবা পান না। তাহার! কাছেও 
আমে ন1। ভাড়াটিয়া সেবা! ভিন্ন অন্ত কিছু উপভোগের জিনিষ থাকে না। আমাদের গরীব দেশে 
অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে তাহাও পাইবে না, প্রায় সকলকেই নির্জন কারাবাসের ছুঃখ ভোগ করিতে 
হইবে। এইজন্য বৃদ্ধবয়স পাশ্চাত্দের কাছে এত ভয়ঙ্কর। এ দিকে মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা ও 
অভ্যাসের 'অভাবে, মাতার যেরূপ যত্ব করা উচিত-_সে জ্ঞানের অভাবে অপত্যদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, অধিক 
শিশুর মৃত্যু হয়। অনেকেই বিবাহের পরেও নানা কারণে পূর্বের মত কর্ম! করিয়। উপার্জন করিতে 
থাকেন। সেরূপ কর্ম করায় অপত্যদদের সম্যক তব্বাবধান করিতে পারেন না। স্থতরাং শিশুরা ভগ্রন্থাস্থা 
হয়--শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশের অপেক্ষা কম বলিয়া! পাঠকবর্গ এই কথাটা! অতিরপ্রিত মনে 
করিবেন না। বিলাতে যেরূপ সকল লোককে নানারূপ শিক্ষ! দেওয়। হয়-_গরীবদের সুবিধার্থে বে নানারূপ 
প্রতিষ্ঠান ও সুবিধা আছে, তাহা আমাদের নাই এবং তাহা! করিবার সাধ্যও আমাদের নাই । আমাদের 
দেশে শতকরা »৫ জন একাস্ত গরীব, তাহ! মনে রাখিতে হইবে । যখন বিলাতে গরীবের জন্য রাজকোব 
হইতে এত খরচ হইত না, তখন তাহাদের শিশু-মৃত্যুর হার এখনকার দ্বিগুণ ছিল-__যেখানে অবস্থাপন্রদের 
শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা আটটি ছিল, গরীবদের সেখানে ৩৯টি ছিল (9৪০ ৮১০৮ 081998৪ [30০]. 08 

18075051/78957১681 )। আমাদের দেশে হাসপাতাল, শিশু-পরিচর্ধযালয় নাই বলিলেই হয | সমস্ত 
ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে মাত্র ৩,৯২৭টি হাসপাতাল আছে । তাহাও বেশীর ভাগ নামে মাত্র । স্তরাং 
আমাদের দেশে এরাপ প্রথা প্রচলিত হইলে শিশু-মৃত্যু অনেক বাড়িয়া! যাইবেই। 

যে সকল স্ত্রীলোক উপার্জন |করিয়া1ঃআসিয়াছে, তাহার! অর্থ বা সম্ত্রম বা অন্য প্রলোভন সামলাইতে 
ন৷ পারায়, কিন্ব! হুইজনের উপার্জন ব্যতীত সংলারযাত্র| নির্বাহ কর! অন্গবিধাজনক বলিয়। অনেকেই 
পূর্ব্বের। মত উপার্জন করিতে থাকে । তাহ৷ করিলে স্বামী-স্্রীতে দুইজনে কর্ম করিয়া পরিশ্রাস্ত হইয়া 
জীবন-সংশ্রামের নান। ঝঞ্চাট ও ভগ্রাশ। লইয়! যখন গৃহে ফিরিবে, খন কে কাহাকে ঘত্ত করিবে? তখন 
পরস্পরের ব্যবহার ও যত্রে ;ন্গিগ্ধ হইবার প্রত্যাশা থাকে না; সেখানে তাহাদের শান্তি, তৃপ্তি, ভালবাসার 
অবনর কোথায়? তথন গৃহ আর গৃহ থাকে না. রাত্রিঘাপনের বাসায় পরিণত হয়। সামান্য' কারণে 
কলহ উপস্থিত হয়-_বিবাহ্-বিচ্ছেক্গ হয়। পাশ্চাত্য দেশে তাহ! উত্তরোত্তর বাঁড়িতেছে । বিবাহ-বিচ্ছোদ 
বৃদ্ধি হইবার এবং বিবাহ সুখকর না! হইবার আরও অনেক কারণ আছে। 

সকল দেশেই জারজ সন্তানের ভিতর শিশু-মৃত্যু অধিক হয়-_বিবাহিতদের সম্ভানদের ছ্বিগুণেরও 
অধিক। প্রথম কারণ, এক মাতা! তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়! উঠিতে পারে না, তাহার! তাহার্দিগকে 
প্রতিপালন করিতে নিদারুণভাবে নির্যাতিত হয়। যে-সকল পুরুষ অবস্থা ভাল নয় বলিয়! বিবাহ করেন না, 
অথচ অপর স্ত্রীতে সঙ্গত হয়েন, তাহাদের এই কার্ধ্যে কত কাপুরুবত্ব, কত নীচত্ব প্রকাশ পায়, তাহা 
একমাত্র পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পুরুতমানুষ হইয়া তিনি ও তাহার স্ত্রী, দুজনের সমবেত 
চেষ্টায় অপত্য পালন করিতে সমর্থ মন বলিয়া! বিবাহ করিলেন ন!, অথচ একটি স্ত্রীলোকের একার ঘাঁড়ে 
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সমাজে জ্রী-সমক্ত। 

দেই ভার অকুষ্ঠিতভাবে চাপাইলেন-__সেই সন্তানের ও তাহার মাতার কিরূপ হূর্দাশা হইবে, তাহাদের 
জীবন কিরূপ ছুবিষবহ হইবে, তাহা ভাবিবার আবগ্যকত। বোধ করেন না । আমাদের দেশে ইহা মহাপাতকের 
ভিতর গণ্য ছিল। পাশ্চাত্যে এরূপ কায অনেকেই করে। অনেকে বলিয়া! থাকেন যতদিন স্ত্ী-পুরুষর্দিগের 
সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা! না হয়, ততদিন বিবাহ না করাই ভাল-_তখন এইরূপ করাটাই বিধেয় ) 
স্্ীকে নানারূপ গৃহকার্ধ্য__দীসিবৃত্তি করান, তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন । তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি, এই নিয়ম প্রবন্তিত হইলে আমাদের এই গরীব দেশে করজন বিবাহ করিতে পারে? 
শতকরা ৫ জনের অধিকও নয় । তখন বাকী ৯৫ জন কি করিবে? তাহারা সকলেই কি ব্রহ্মচারী বা 
ব্রঙ্গচারিণী থাকিতে পারে? নিজের স্ত্রীকে কেবল বিলাদে রাখা, আর অন্ত স্ত্রীলোকের! এইরূপ কষ্টভোগ 
করুক-_তাহা কি শ্ত্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান বা ভাল ব্যবহারের নিদশন, না নিজের অধিকতর 
স্বা্থপরদ্তা বা অহমিকার নিদর্শন, পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পাশ্চাত্য সমাজ এইরূপ ব্যবহার 
করেন এবং আমরা! শ্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করি বলেন, এবং তাহার সসন্মান বাবহার করেন 
বলেন, এবং আমর] তাহ] মানিয়া লই, আশ্চর্ধা ! 

মং সং সং সং সং সং 

মং সঃ মং সং ব 

অধিক বয়সে যখন বিবাহ করা! হয়, খন ছুইজনে বন্ধ স্ত্রী ও পুরুষের সহিত মিশিয়াছে_ অনেকের 
প্রতি আকর্ষণ হইয়াছে । পরম্পরের প্রতি আৰধণের অন্ভাবে বা আধিক বা অন্য প্রতিবন্ধক থাকায় 
হয়তো আকর্ষণের স্থলে বিবাহিত হইতে পারে নাই। অনেকে একপ আকধিত স্থলে উপগত হয়। 
আসেরিকার বু্তবাষ্ট্রের ডেন্ভার সহরে শিশু-অপরাধের বিচারক লিওসে সাহেব তাহার লিখিত 268০1 
০ 81০5৮ ৮০৪৮ নামক বিখ্যাত পুস্তকে তাহার ২৫ বৎনরের কণ্মোপলক্ষের অভিজ্ঞতার ফলে 

লিখিয়াছেন যে, ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের যুবতীদের ভিতর নিদেন শতকরা ২০টির চরিত্রদোষ হইয়াছিল। 
পূর্ব-জাশ্নীনীতে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কোন ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক! যুবতীই অক্ষতযোনি নাই। 
ইহা 779৩19015 11188 লিথিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংল্যাণ্ডের &ফোর্ডসায়ারে বিবাহের পূর্বে ছেলে 
ইওয়। সেই প্রদেশের রীতির ভিতরই গণ্য । অন্যান্ক অনেক শ্থলে এরপ হয় তাহাও লিখিয়াছেন। 
তাহার অবশ্ন্তাবী ফল কি হয় তাহ! একবার ভাবুন । আবার ঘদি দেরগ উপগত না হয়েন, তথাপি সে 
ক্ষেত্রে নেই আকর্ষণকারিণীর ছায়৷ তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়। থাকে । এই আকর্ষণট! অনেক স্থলে 
কত গভীর তাহা বিখ্যাত ওপস্তাসিক শরৎ্বাবু বহ পুস্তকেই দেখাইয়াছেন- সেইথানেই মিলিত ন1 হওয়ায় 
যে কি মহাছুঃখ, জন্মের মত জীবন কত বিষময় হয়, তাহ! সহজেই অনুমেয় ; এবং পরে বখন বেদী 
বয়সে বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে তাহাদের কিরূপ সুবিধা হইবে তাহ! খতাইয়। দেখিয়া তাহার! বিবাহ করে। 
বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ অবস্ঠন্তাবী ; বিশেষতঃ বেশী বয়সে সকলেরই পৃথক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ 
গপাইধাছে-_-অল্প বয়সের মতন পরের সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষনতা ক্রমেই লোপ পায়। একত্র ঘর 
করিবার পূর্বেবে কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ রকমে জানিতে পারে না হতরাং পরম্পরের স্বভাবের বা! চরিত্রের 
নানাভাবে অজ্ঞাত বা অপ্রত্যাশিত রূপ-প্রকাশ অবশ্ন্তাবী--তন্রিমিত্ত কলহ আরও অধিক মাত্রায় হয়। 
তখন পর্বের আকর্ধণ-ম্থুতি জাগরিত হয়-_নিজে বা অপরের দ্থারায় প্রতারিত হইয়াছে-_এই রূপ বিশ্বাস 
সহজেই আসে হৃতরাং লামান্ত কলহও ভীবণ ভাব ধারণ করে, বিবাহ সুখময় ও শান্তিময় হয় ন|। 
এইজন্ত দেখ। যায় যে, নকল বজিতান্ত্রিক সমাঁজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ মোক দম। উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। 
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ভারতের নারী 

এক ব্যক্তি্ান্ত্রিক সমাজে বিবাহ সুখময় ও শান্তিময় না হইবার আরও একটি বিশেষ ল্াারণ আছে। 
সেখানে ছুইজনেই পরম্পরের সঙ্গে বছুক্ষণ কাটাইতে বাধ্য হয়। যেমন ভাল 'এনিষ যাহা আমর! থাইতে 
বড় ভালবাসি, তাহ! প্রত্যেক দিনই বনু পরিমাণে খাইলে অল্প দিনেই তাহাতে বিতৃফ্া' আসে, সেইরূপ 
হ্বামী-ন্ত্রীতে প্রত্যেক দিনই দিবারাত্রির বহু অংশ পরম্পরের সঙ্গে কাটাইতে হইলে অল্প দিনেই উহ! 
বিতৃষ্াকর হইয়া! পড়ে। এমন কি বিবাহের পরেই উহারা যে মধুধামিনী যাঁপন ( [7.079570০0০0, ) 
করেন, তাহারই ভিতরে অনেক বিচ্ছেদ হইয়! যায়| যৌথ পরিবারে থাকিলে সেইরূপ পরম্পরের সঙ্গে 
অধিক কাঁল কাটাইতে আমরা বাধ্য হই না, সুবিধাও পাই না-_-তন্নিমিত্ত আমাদের ভিতর আকর্ষণটা 

বহুকাল স্থায়ী হইতে পাঁয়-_আমাদের বিবাহিত জীবনের নখ ও শান্তি তজ্জন্ত কৃত খ্ণী, তাহা আমাদের 
তরুণ-তরুণীর! বুঝেন না। এই নিমিত্ত ন্গীনী-গ্বীতে বহু রকমের মততেদ থাকা সন্তেও, আমরা বেশ হৃথে 
স্বাচ্ছন্দযে কাটাইয়া দিতে পারি, ধা কেবল স্ত্ী-পুজার্দি লইয়। আলাহিদ! থাকিলে বিশেষতঃ পুত্র-কম্ভাদি 
নিকটে থাকিলে সচরাচর সম্ভব হয় না। 

এই নকল নান! কারণে দেখ যায় যে, পাশ্চান্ত্ে বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদাম! সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনেক স্থলে প্রতি বদর যত বিবাহ হয়, তাহার অর্ধেকের অধিক বিচ্ছেদ 
হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, অনেকে প্রকাগ্ঠ কেলেস্কারীর ভয়ে, কোথাও বিবাহ্-বিচ্ছেদ মোকদ্দমার 
অর্থব্যয়ের জন্য, কোথাও বা অপত্যদের মুখ চাহিয়া শান্তিময় গৃহেই বাস করেন বা কার্ধযতঃ পৃথক্ 
থাকেন-বিচ্ছেদ মোকদাম! হয় না; হৃতরাং যত মোকদ্দমা হয় তাহা! অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বিবাহ 
ছুইজনের পক্ষেই হুইখদায়ক হয়; হুতরাং নিজের! পছন্দ করিয়া বেশী বয়মে বিবাহ করিলে দেখা যাইতেছে 
যে, ফলতঃ সেরূপ বিবাহ সুখকর হয় না। স্ত্রীলোকের! নিজের আকাঞ্কিত স্থানে বিবাহিত হইতে না 
পাইলে বহুকাল এক থাকিবার কষ্ট সহা।করিতে না পারায় অনেক স্থলেই আথিক বা অন্ত কোন 
হুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহিত হইতে বাধ্য হন। এইজন্য মহাত্মা! টলষ্টয় তাহার 25786? 
90744 নামক বিথ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্ববকালে দাস-দাসীরা যেমন বাঁজারে বিক্রীত হইত, এখন 
পাশ্চাত্যে স্ত্রীলোকেরা নেইরপ বিক্রীত হয়েন। আমাদের তরুণ-তকণীরা ভাবেন, পরম্পরকে দেখিয়! 
জানিয়া বিবাহ করিলে বিবাহট। বড় হুখকর হয়, কিন্ত ফলতঃ যে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, সেই অভিজ্ঞতা 
লাভ করিবার তাহাদের সময় ও সুবিধা হয় নাই। অধিক বিবাহ্-বিচ্ছেদ দেখিয়া অনেকে হয়ত 
বলিবেন ছুইক্তনে চুলোচুলি করার অপেক্ষা ফারখৎ হওয়া ভাল। তীহার্দিগকে এই বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর 
অপত্য্দিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি-শাহারা মাতাপিতার ভিতর একজনকে হারাইবেই । 
একজনের পক্ষে অপত্য প্রতিপালন করিতে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়,_বিশেষতঃ যাহারা গরীৰ 
-আমার্দের শতকরা »*, »৫ জন গরীব-_-এবং অপত্যদ্দের কিরূপ ছূর্দশা হয়, তাহ! সহজেই অনুমেয় । 
সুতরাং এইরনপ বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর ৷ মাতাপিতার! পুনরায় বিবাহ করিলে 
শিশুদের ছুর্দশ। আরও বাড়ির যায়। 

ম ম ্ মং সং 

আমর! দেখিলাম, ব্যজিত্তান্ত্রিক সকল সমাজেই অনেক যুবতী শ্ত্রীলোককেই প্রথমতঃ বহুকালই 
অবিবাহিতা থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্যা শতকর! ২৫ হইতে ৪*টি। আমাদের ভিতর ব্রানহ্ম-সম্প্রদায়ে 
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মাজে শ্্রী-সমক্ডা 

ইতিমধ্যে ২* হইতে ৪* বৎমর বয়স্কা ১০০* স্ত্রীলোকের ভিতর ২:৭্টি অবিবাহিত (998, 057৫8৪ 
£675015 0 78677001, 7980? ৫১ 07888551911, 0. 981) 1 ধাহারা আমাদের বধবাদের ছুর্দঘশ দেখিয়া 
আমাদের সমাজকে শ্ত্রীলোকদিগের নির্যাতনকারী বলেন তাহাদিগকে পাশ্চাত্যের এই সকল ব্যবস্থা. 
অবিবাহিতাদের অবস্থার কথাটা ভাবিতে অনুরোধ করি । তাহারা কি যৌবনারস্ত হইতেই সেই বৈধব্যদশ! 
ভোগ করিতেছেন না? যৌবনে প্রকৃতি কি তাহাদিগকে যৌনমিলনের জন্য ব্যগ্র করিয়া তোলে না? সেই 
সময়ে তাহাদের মনোমত যুবকদের প্রতি কি ভাহারা ধাবিত তন না? সেই সময়ে তাহাদের মনোমত 
স্বানে মিলিত হওয়ার সুখের স্বপ্ন কি তাহার দেখেন নাই? তাহাদের অধিকাংশকেই কি বার বার বিফল- 
মনোরথ হওয়া বাঁ ভগ্নাশার অথব! প্রত্যাথ্যানের গুরুভার ইদয়ের অন্তস্তলে গোপন করিয়া থাকিতে হয় 
না? অনেকের কি তন্িমিত্ত জীবন রিষময় হয় না? এই সকল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদ্দিগকে বিধবাদেরই 
মতন কাম-উপভোগ ও যৌন-প্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়; অথচ বিধবাদের মতন সংযম ও ত্যাগ- 
শিক্ষার অভাবে তীহাদ্দিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুরুষদিগের সংমিশ্রণে প্রধাবিত করিতেছে। চতুর্দিকে 
থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, নভেলে, যৌন-প্রেমের উন্মত্ত উপভোগের চিত্র ভাহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত 
করিতেছে, অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বথমরের পর বৎসর, মনের মানুষ পাইবার আশায় 
আশায় ক্রমে ভগ্রাশায়-_-শেষে নিরাশায় যৌবন কাটিয়। যাইতেছে-_অনেকের প্রো কালও কাটিয়া 
যাইতেছে- জীবনও কাটিয়া যাইতেছে-_ইহ] কি গ্রীক পুরাণোক্ত 1'২১/58-এর নিরধ্যাতন নয়? এইরূপে 
কিছুদিন কাটাইয়া সংসারের নীচতায়, শঠতায়, অবিশ্বাস্ততায়, অনভিজ্ঞা তরুণীদের কতকাংশ কখনও বা 
রূপে বিমোহিত! হইয়া কখনও বা নিজের উদ্শাম কল্পনাপিত গুণে আকৃষ্ট হইয়| নায়কদিগের দ্বারায় 
প্রতারিত হইতেছেন এবং কতক বা আম্মহত্যা, কতক বা জারজ সন্তান ত্যাগ কবিতে বাধ্য হইতেছেন। 
কতক বা! তাহাদের মমতা ত্যাগ করিতে ন] পারি! অবশেষে বারবমিতা৷ হইঙে বাধ্য হইতেছেন এবং যৌন- 
রোগাক্রান্ত হইয়া সমাজে যৌনরোগের বিস্তার করিতেছেন। কতকাংশে বা মনের মতন মানুষ পাইবার 
আশায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাঁস, বৎসরের পর বৎসর কাঁটিয়! যাঁয-_স্রমে যৌবন কাটিয়া যায় 
দেখিয়া অবশেষে অর্থের বা অন্য কোন প্রলোভনে ব! অন্ঠবিধ কারণে অঞনঃপূত ও চরিব্রহীন পাণিপ্রাথীদের 
হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়! হৃদয়ের অস্তস্তলে নিজেদের ছুঃখভার গোপন করিয়া অশান্তিনয় জীবন 
যাপন করিতেছেন ; অথবা অসহনীয় হইলে- -বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয়ন লইতেছেন। কঙকাংশ 
বা! আশায় আশায় বৎনরের পর বৎসর কাটাইয়া ক্রমে ভগ্মীশায়__-শেষে নিরাশায়-_-খিটথিটে মেজাজে, 
ভালবাসাবজ্জিত জীবনে শুক হুদয়ে আজীবন কুমারী অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে নির্জন কারাবান ভোগ 
করিয়া জীবনলীলা শেষ করিতেছেন। পাঠকবর্গ এই চিত্র বিকৃতমস্তিফ্কের কল্পনা মনে করিবেন না--অনেক 
সহাদয় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীল ব্যন্তি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফরামী পঙ্ডিতমগুলীর সভা ( 84500৮97 
01 60)9 চঃ:900) £089105% ) ইউজিন ব্রিও লিখিত £)92962 0০9৫৪, 77766 70 080796%5 ০ 

145 417580957 পঁড়িলে তাহা! বুঝিবেন ।॥ এইবরূপে পাশ্চাত্তে বনু স্ত্রীলোক তাহাদের ছুই অভাবে-_মাতৃত্বের 

মুখ এবং ভালবাসা পাওয়া ও ভালবামিতে পাওয়া_বহুকাল বা চিরকাল এই ছুইয়ের অপূরণে নির্যাতিত 
হয়; তাহাদের ন্ায়ুমণ্ডলী বিকৃত হয়-_তন্লিমিত্ত তাহারা আমোদ, উত্তেজন। ও বিলাসপ্রবণ হয়। আমরা 
তাহাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়। তাহাদিগকে হী মনে করি; কিন্তু তাহা যে বারবনিতাদের 
আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তার মতন হৃদয়ের হাহাকার চাঁপা দেওয়ার চেষ্টা, তাহা দেখি না। এই অবিবাহিতা- 
বহুল, প্রেমহীনবিবাহিতাবহুল পাশ্চাত্তেই কেবল মাতৃত্বে বিতৃষণ ও পুরুষবিদ্বেধী স্ত্রীজাতি দেখা! যায়। 
পৃথিবীর ইতিহাসে জীবজগতে আর কোথায়ও তো! এরূপ মাতৃত্ব বিভৃষ্ণ, পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীজজাতি দেখা যায় ন]। 
ইহা যে কত ভীষণ, কত বহুদীর্ঘকালব্যাগী নির্যাতনের ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি ন|। 
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স্ভারতের নারী 

যেখানে যৌবনকালেও পুরুষেরা আধিক অন্চ্ছলতার ভয়ে স্ত্রীলোকদের প্রথম যৌবনের উচ্চুসিত হাদয়াবেগ 
তুচ্ছ করে ও তাহাদের তৎকালন্থলভ সর্বত্যাগী ভালবামা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়--সেখানে পুরুষেরা 
শ্রীলোকদিগের রূপ ও বাহাগুণসন্ভোগপ্রার্থি-_যেখানে শ্ত্রীজাতি যৌনরোগগ্রস্ত--নেথানে স্ত্রীজাতির 
প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ষ! ও ভালবাসাপ্রবণতা, যাহা তাহাদদিগের জীবন সরস রাখিবার মূল উৎস 
বহুকাল আশ্ররাভাবে শুকাইয়া যায়, সেখানে বে প্রকৃতির প্রতিশোধে বহু স্ত্রীলোকই বিবাহে ও মাতৃত্বে 
বিভৃষ্ক ও পুরুষবিদ্বেধী হইবে, অথবা অর্থদাস পুরুষদিগকে তাহাদের বিলাসসম্ভার যোগাইবার ও কাম- 
উপভোগের সহায়মাত্র বিবেচনা করিবে ও পুরুষেরা অপারগ হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্ত কাহাকে 
আশ্রয় করিবে, তাহা! আর আশ্চর্য্য কি? পাশ্চাত্য স্তরীলোকদের প্রতি ব্যবহার -তাহাদিগের মুখ্য অভাব 
মাতৃত্ব ও ভালবাস! হইতে বহুকাল বা চিরকাল বঞ্চিত করিয়া পুরুষদিগের সহিত বিষম প্রতিযোগিতায় 
কর্ণ করিতে অধিকার দেওয়া আর আহার ও পানীয় না দির! তাহাদিগকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া 
রাখায় কোন প্রভেদ আছে কি না তাহ! পাঠিকাবর্গ বিবেচন। করুন। পাশ্চাত্তের কি অপার মহিম। ! 
যেমন তাহাদের বাহ্যিক চাকচিক্যময় ভেজাল মাল এদেশে প্রচলন হইয়াছে ও তাহাতে আমাদের দেশীয় 
শিল্পের ধবংল ও কমাথিক সর্বনাশ হইয়াছে, তেমনই তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে আপাতমনোহর অনার মতবাদ 
আমাদের সমাজ-সংহতি ধ্বংস হইতেছে ও তাহাতে পারিবারিক নুখ-শান্তি নষ্ট হইতেছে ও আমাদের 
জীবন স্কং্তিহীন, প্রেমহীন, ছুব্বিষহ হইতেছে । 

৮। বর্তমান যুগে ভাব্রত-নানীর কর্তব্য 
এই যে বিবাহ্-বিচ্ছেণ বিল বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দেখা দিতেছে, এর প্রয়োজনবোধ কোন 

একজনও হিন্দুনারীর মনে উদ্দিত হইতে পারে? মে অপরাধের প্রধান অংশ যাহা, তোমার্দের সে কথ৷ 
তো পূর্বেই বলিয়াছি, আবারও যর্দি- এর বাকি অংশও তোমাদের যে নয় তাও ব্লিতে পারি না। 
ছেলের শরীরের সব খবর মার জানা থাকা! সঙ্গত ও সম্ভবও বটে। বিবাহের অনুপযোগী দুর্ববল,. অক্ষম, রুগ্ন 
ছেলের বিবাহে যাহাতে বিতৃষ্ণ! জন্মে মাঁর সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করা উচিত। দৈবাৎ পুত্রের স্ত্রী-বিয়োগ 
হইলে তাহাকে পুনব্ষবাহে প্ররোচিত করা তীর কর্তব্য নয়। ছেলে তার অসম্মতিতে উত্ত' কার্ধ্য 
করিলে, সক্ষম হইলে এ বিবাহের বধূকে গ্রহণ না করা-_ এ সকল ক্ষমতা মায়েদের থাকে ; ভার! তার 
অপব্যবহার করেন বলিয়াই বিশ্বের দরবারে তাদের সন্ভানগণ আজ মাথা নীচু করিতে বাধ্য হইতেছে এবং 
প্রতিকলিতরূপে তাহা তাদের জন্ঠ প্রন্তত হইতেছে, সকল সমাজের পক্ষেই, বিশেষ করিয়া এই অভাগা 
ভারতবাসীদের পক্ষে তাহ! কালকৃটম্বপ্পই প্রাণাস্তকর হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। 

১৯৮ 



বর্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্তব্য 
ধিনি যতই যাই বলুন, আর যত বড় আর্টিষ্টই হউন- যত পুক্্মতম আর্টের মধ্য দিয় যত রকমের রং চং 

লাগাউয়াই অক্বিত করুন, নারীর সতীত্বের খর্বভাকে কোন কিছুরই থাতিরে আপনারা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে 
পারেন না। ভারত-নারীর বৈশিষ্ট ধানেই এবং তাদের অধিকাংশের জন্ প্রটুকুই বাকি থাকে ; ভগবানের 
নিকট একজন স্বজাতিবৎসল ভারত-নারীর এই ইকান্তিকপূর্ণ কামনা বলিয়া! জানিবেন । এর চেয়ে বড় ধন 
তার পক্ষে জগতে আর কিছুই নাই এবং থাকিলেও নে তার কাম্য নয়। পাপ-পুরুষের পাপদৃষ্টি নারীর 
সতীত্বের প্রতি আবহমানকাল ধরিয়াই পতিত হইয়া আসিতেছে । পৌরাণিক রাবণ, জয়দ্রথ, কীচক আজিও 
সশরীরে বর্তমান রহিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে বাহ1 ছিল, কলির পক্ষে যেমন চতুগুণের বাবস্থা, সেই হিসাবে 
সমষ্টিভাবেই তাহা সমাজগত করার ।বাবস্থা' চলিতেছে, এইমাত্র প্রভেদ। যুগে যুগে পাপ-পুপোর ঘন্্ব বা 
দেবাহুরের সংগ্রাম চলিয়। আসিতেছে, ইহা আজ নূতন নয়। কোন যুগেই ভারত-সী হুষ্টের দুষ্ট ইচ্ছা রণ 
হইতে দেন নাই, আজও তিনি পরাভব মানিবেন ন1] এ ভরসা! আমার আছে। এর জন্য আত্মশক্তির মমাবেশে 
ভারত-নারীকে বৈশিষ্টা রক্ষা করিতে দৃঢসঙ্কল হইতে হইবে। প্ররোচনায়, প্রলোভনে, প্রহারপায় ডুবিয়া মুক্ধ 
হইলে চলিবে না । কি বড় কি ছোট কোন্ পথ শ্রেয়,__.কোন্ মার্গ শ্রেয়_-তাহা নচিকেতার মতই স্থির 
মস্তিফ্কে বিচার করিলেই নিজের পথ নিজেই দেখিতে পাইবেন--উচ্ছুষ্খাল স্বভাবের ছু'চারজন মেয়ে-পুরুষের 
জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহারই জন্য সমাজগতভাবে কোটী কোটী নর-নারীর মধ্যে কোন হীন 
প্রথাকে প্রচলিত করিবার জন্য জবরদস্তি চালানে! কতখানি সঙ্গত ? 

হিন্দু পরলোকবিশ্বাসী জাতি। হিন্দুধর্্ জন্মজন্মাস্তরে আস্থাবান্ করিয়া তাহাদের কর্ম্ফলে দৃঢবিশ্বাসী 
করিয়াছিল। জীবনের সমস্ত নুখছুঃখকেই তীহার! জন্মাজ্জিত কর্্মফলসভভৃত বলিয়া ধরিয়া লইয়া আগামী 
জন্মে যাহাতে আর ছুব্বপাক না৷ ঘটে, তহুদেশ্টে ধর্মাচরণে সচেষ্ট থাকাতেই জীবনের আধর্শ করিয়াছিল । 
সংসারের ন্বর হখভোগ “যেন তেন প্রকারেণ" করিতে পাওয়াকেই তারা! জীবনের সার্থকতা বোধ করিত না। 
বিবাহিত জীবনকে চিরপুষ্পবাসর মনে করিয়া নব নব পৃষ্পবাসরের জন্য লালায়িত হয় নাই। রাজরাণী 
ধেমন অপর্যযাপ্তবোধে তার সৃখসম্পদ্ ফেলিয়া দেয় না, নিজেরই কর্মাজ্জিভ ফল মনে করে, কাঙ্গালিনীও 
তাহাই করিয়। থাকে । নুপুরুষ-নুণীল খীশ্বরধ্যবানের স্ত্রী, ভার স্বামীর প্রতি স্বতঃই অনুরন্ত' হয়, এ দেশের 
মেয়ের! ইহার বিপরীতেও তাদের চেয়ে পতিপ্রাণতায় কম হন না। মনোনিবৃত্তিরপ পরম শাস্তি লাভ 
করিয়! তার! ছুঃখজয়ী হইয়াছিলেন। এ সাধন! সহজ সাধন। নভে । সংসার যখন স্খছুঃথ লইয়াই পরিচালিত 
নিছক হুখের আশায় সৃগতৃষ্িকার পিছনে বৃথা ঘুরিয়। হতাশ হওয়ায় লাভ খুব বেশী নয়, শান্ভিতীনতা 
লাভটাই প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে । আদর্শই নামিয়! পড়ে, আনন্টটাই অধিকাংশ স্থালে মেলে না। আমি 
পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, এখনও বলি, যুরোপের সমাজ ভারতব্ীয় হিন্দুমাজের তুলনায় শিশু--শিশুত্ব 
যদি নাও মানিলাম, কৈশোর বা নবযৌবন বলিয়! মানিতেই হইবে ; তাহা হইলে বলিতে হয়, যুরোগীয় 
সমাজ-শিশুর সবেমাত্র এই শৈশব অতিক্রান্ত হয়! নবোস্তিন্ন যৌবনকাল দেপা দিয়াছে; দৃপ্ত যৌবনের সহজ 
চপলতা! ও উদ্দীপ্ত বাসনাময় আবেগে এখনও তার সমস্ত শরীর-মন উদ্দাম হইয়া! আছে। কুলবিপ্লাবী 
ভরানদী অনবরতই তট ভাঙ্গিতেছে । তাকে দেখিয়া আজ এই অপক্ষীয়মান প্রৌড়ননাজ যদি তাহাকে 
অনুসরণ করিতে যায়, শুধু মে বাতুলতা করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, প্রাণে মরিবে। দে যৌবনের চঞ্চলতাকে 
বহুদিন পূর্ব্বেই সে পরিহার করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাতে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় তার কোনই সার্থকতা 
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ভারতের নারী 

মাই; বরঞ্চ এই মুদীর্ঘদিনের কঠোর তপন্তায় লব্ধ সমুদয় তপঃফলটাকেই ছুষ্টা সরস্বতীর স্বারা' অভিভূতবুদ্ধি 
কুস্তকর্ণের মত ব্যর্থ ও নিরর্থক করিয়। দেওয়া! হয়। তা ছাড়া বৃদ্ধ ইচ্ছ। করিলেই কি আর যুব! হইতে পারে ? 
মহা মহা রসায়ন তাকে তার বিগত যৌবন ফিরাইর1 দিতে সমর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ অভিনেত! তরুণের অংশ 
অভিনয় করিতে গেলে যেমন সে কৃত্রিমতা দর্শকের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে, এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী 
ফললাভ হয় না। সমাজকে সংস্কার করিতে যুগে বুগেই হইয়াছে এবং এখনও হইবে, কিন্তু সংস্কার কর! 
শ্বতন্ত্র, আর তাঁর ভিত্তিমূল ধরিয়! টান দেওয়া এক নয়। ভারতবষীয় হিন্দুসমাজ নারীর সতীত্বের উপর ভিত্তি 
করিয়া প্রতিঠিত। নারীর মাতৃত্বেরও উপরে তার সতীত্বের মাহাজ্ম্য এদেশে সুপরিচিত, জগম্মাতা পার্বতী 
গার পূর্ববশরীরের সহীরূপে পতি অবমাননায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; আর সেই সতীদেহের উপাদানেই 
এই ভারতের আনমুদ্রহিমাচল পরিপূরিত, তাই এদেশে নারীধর্নের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই । সকল 
হৃভ্য সমাজেই সতীত্বের মম্মান আছে, তথাপি এদেশে এ ধর্মই শ্বাসবায়ুর মতই ্বতঃ উৎমারিত ও অবস্ঠ- 
পালনীয় প্রধান ধর্ম | 

ভারত-নারীর কর্তব্য সম্বম্বোও আমার মতে সেই প্রাণবায়ুবৎ অব্ঠ-গ্রহণীয় সতী-ধর্দকে সম্মান ও 
অতাজাভাবেই পালন করার দায়িত্ব সমাঁনভাবেই বর্তমান রহিল, অধিকস্ত নানাবিধ সুযোগ পাঁওয়াতে 
ভারত-নারীদের তখনকার দিনে স্বামিসঙ্গলাভ ও স্বামীর সহায়তা করার আবগ্তকতা ও স্থবিধা দুই-ই 
সমানভাবে ঘটিতেছে. উহার সার্থকতা সম্পাদন কর! কর্তব্য, অর্থাৎ কি“সাংদারিক বিষয়ে কি বাহিরের 
কাজে যার যতটুকু মামর্থা আছে, অথবা চেষ্টা করিলে সামর্থা-লাভ হইতে পারে, তিনি তাহাই প্রয়োগ 
করুন। অভাবগ্রস্ত ঘরে সংসারের কাজকর্দা মারিয়। কুটীর-শিল্প দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করা, নিজে 
লেখাপড়া শিখিয়! ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষার ভার হাতে লওয়া, দেশের কাজে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া, 
স্বামীকে হুপথে পরিচালিত কণিয়া আপনার জন্য ধিনি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া! থাকেন, তিনি যথার্থ 
সহধশ্মিণী। খেলার পুতুলের মত যথাশস্তি সচেষ্ট থাকাঁ-এ সকলই সহ্ধন্মিণ্ীর কাজ নয়। ইহা 
পরলোকের উন্নতির জন্য ॥ আত্মসমর্পণের অর্থ আর সহধশ্মিণীত্বের অর্থ এক নয়। পতির শুভের জন্য সতী, 
সেই পতিকেই আবষ্ঠকম্থলে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ডীহারই ধ্যানে জীবনাতিপাঁত করিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত 
ভারতবর্ষে দু'একটি নয়। অসতী যিনি নিজের প্রেমের জন্য পরিত্যাগ করিয়া! যান, তার সঙ্গে এ ত্যাগের 
তুলামূল্য হইতেই পারে না, সভীর কর্তব্য কত নুদুরপ্রনারী, সতী মায়ের! তাহ! হৃদয়ে বুঝিয়া দেখিবেন । 
বল্ৃষ্টির সম্মুখে শুধুই প্রতিভাত হইবে, নির্বোধ, সেবাপরায়ণা, অত্যাচারিত লাঞ্িতা বঙ্গবধূ। সতী 
বলিতে এখন এ রা এই-ই বুঝেন-_ভাগা ! 

বর্তমানের ছুইটি প্রধান কর্তব্যের সন্বন্ধেই আমার য1 বক্তব্য ছিল বলিয়াছি। সতীদ্ব ও মাতৃত্ব 

--এর চেয়ে ঝড় কর্তব্য যে জগতে আর কি আছে, আমি জানি না । 
একজন বিখ্যাত দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে মব মেয়ের আমাদের মধ্যে আমিতেছেন, 
তাদের সঙ্গে আমরা কিভাবে চলিব বলুন দেখি?" আমি তাকে উত্তর দিই, “ছেলে যেমন মার সঙ্গে 
চলে, মেইভাবে। ভাদ্দের ডেকে বলুন, সা বখন অস্ুর-শক্তি নুর শক্তিকে পরাভব করেছিল, তখন 
তাদের ছুর্গতি নাশ করতে ছুর্গারূপে এসেছিল, আজও তেমনি করে তোমাদের মহাঁশক্তির সমাবেশ করে 
সন্তানদের সন্মুথে এসে ঈ্লাড়াও। কার সাধা আছে কোন কথা বলিবার ?” 

মা যদি সতী, সত্য-নিষ্ঠাবতী, উন্নত-চরিত্রশালিনী হন, সম্তানপালনকফেই (লালন নয়) তার প্রধান 
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বর্তমান যুগে স্ভারত-নারীর কর্তব্য 

কর্ণ মনে করিয়া নেই ভাবেই আশৈশব তাকে সংশিক্ষা দেন, সংসার হইতে কত না, পাপতাপ দুরীতূত 
হইয়া! যায়। 

এদেশের শাস্ত্রে এবং লোকাচারে নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচ্চার বাধা ছিল না, ভাহ৷ অনেকেই 
জানেন। ঠিক ইংরাজী বুগের পূর্ব এবং পরের যে যুগ, সে যুগটি এদেশের কতকটা অন্ধকার যুগ তা ভিন্ন 

কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত অনেক রকম কুসংস্কার থাকিতে পারে, প্রধানতঃ হিন্দুর মেয়েরা 
( উচ্চ শ্রেণীরই অবস্ঠ ) কোন যুগেই আকা মূর্ঘ ছিলেন না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নাম করিতে হইলে 
বাছা বাছা নামগুলি লৌকে সকল বিভাগেরই নমুনাস্বরূপ দিয়া থাকেন এক ধরণের অনেকগুলি নাম 
সংগ্রহ করা কেহই আবস্তক বোধ করেন না । ইহাতে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমানকাল 
পর্যন্ত সকল বিভাগেই হিনুনারীর শত্তি-সামর্থোের ও সংশিক্ষার কোন অভাব ঘটে মাই। যাহাতে জ্ঞানবুদ্ধি 
প্রসারিত, কর্তব্যবোধ পরিমাঞ্জিত, দুরদর্শন ও নীতিচরিত্র গঠিত, ত্যাগ-সংযম চারিত্রিক দৃঢ়তা বন্ধিত হয়, 
এ শিক্ষার তাদের কোনদিনই অভাব ছিল ন!। শিল্প, সাহিত্য, আতিথেয়তা বা সামাজিকতা দে-কিছু শিক্ষার 
অঙ্গ বা শিক্ষাসাধনার অবস্তন্ভাবী ফল সে সকলই প্রচুরতররূপে তাদের ভিতর বর্তমান ছিল । 

এদেশের মেয়েরা মকল যুগেই, এমন কি, ঘোরতর বিষ্লবময় জাতীয় দুর্দিনে কুলগৌরব ও আত্মসম্মান 
রক্ষাপূর্ববক রাজ্যশাসন, জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের কর্তৃত্ব --কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ 
হন নাই। অহল্যাবাঈ, ঝান্সির রাণী খুব বেশী দিনের নয়, অর্দ-বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর দূরপ্রসা গী হৃশ্দৃষ্টি 
যে অনেকানেক কুটরাজনীতিবেত্তীর অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল, তাহ] বাংলার ইতিভান যারা জানেন 
তাদের অজ্ঞাত নয়। বর্তমানের এই বুগটিকে ষদি অন্য তামসবুগ বল। যায়, খুব বেশী অত্যু্তি করা হয় না। 
মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ থাড়! হইয়া উঠিতেছে বটে কিন্ত আমলে আমরা! নীচের দিকেই 
নামিয়া! চলিয়াছি। ভারতের শিক্ষা, সাধনা প্রবৃত্তিমূলক নয়, আমরা তার সেই মর্্নকথা বিস্যত হইতে 
বসিয়াছি বলিয়াই ঘত কিছু অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছি। যাত্রাগাঁন এবং কতকথার দ্বারায় সার্বজনীন 
লোকশিক্ষা শুধু প্রাথমিক অক্ষর-পরিচয়ই নহে, নীতিধর্্ম পুরাণাদির প্রচারে এদেশের অতি নিয়ভ্তরের মধ্যেও 
যেমন উচ্চাঙ্গের নীতিশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। পল্লীজীবনের সঙ্গে সঙ্গে নে 
সমুদ্বযই আজ ইন্দ্রজালবৎ অনৃগ্য হইয়াছে এবং তার স্থানে পড়িয়া আছে সমাজবন্ধনের বাহিরে সহরের 
ঠানাঠানির দায়ি চীন শিক্ষানল্পদণ্চ্য আমার জীননলাত্রা | 

আমাদের আবার সেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে । ছেলেমেয়েদের প্রতি 
কর্তব্য ত করিবেনই, প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরও যাহাতে এভাবে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা হয়, তার 
উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আপনাদের সমিতিতে এবং এইবাপ বহুতর নারীঘমিতি সংগঠিত করিয়া 
সম্মিলিতভাবে এই সকল অবশ্ঠকরণীয় বিষয়ে আলোচনা! এবং ইহার মধ্যে মধ্যে সুচিত্তিত প্রবন্ধপাঠ 
অত্যাবস্ক । ছেলেমেয়ে দুজনকেই সমান শিক্ষাদান করিতে যেন দ্বিধা করিবেন না। অবশ্ঠ শিক্ষার 
বিষয় বিভিন্ন থাকুক, কিন্তু মেয়েদের যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে ছেলেদেরও সঙ্গে সমান অধিকার 
আছে, তাহা! স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিগ্যাশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের নারীদের ত উচ্চাধিকার 
ছিলই, মন্থু বলিয়াছেন, “কন্তাপোবং পালনীয়! শিক্ষনীয়াতিযত্বতঃ' | উচচাঙ্গের জ্ঞানসমাবেশে যে এই 
মেদদিন পর্ধান্ত বঙ্গনারীদের অধিকার নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, তাহার প্রমাণের জন্য মিলাইয়! দেখুন দেখি 
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আপনার শৈশবে দৃষ্টা বা যৌবনে পরিচিতা, অথবা আজিও বর্তমানা পিতামহীর সহিত আপনার পৌত্রীটিকে । 
ছু'চারটি নেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ ও জুতা-মোজা| পরিয়া, একতাড়া বইখাতার বোঝা বহিয়। সে কি তার 
চেয়ে উন্নতহৃদয়া, উদারচিত্রবৃত্তিশালিনী ও ত্যাগপূত-চরিত্রসম্পন্না হইতে পারিয়াছে? স্কুলের শিক্ষা ছেলে- 
মেয়েকে দিতে হইবে দিন, কিন্তু আসল শিক্ষাই গৃহশিক্ষা । গৃহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মা ; 
মা নিজে শিখিয়! তাদের মানুষ হইতে শেখান | তাদের শেখান স্বদেশকে ভালবাসিতে, শ্বধর্মকে স্বাসবাযুর 
মতই গ্রহণ করিতে, স্বজাতিকে দেহের শোণিতবিন্দুর মতই প্রিয় ভাবিতে। তাদের শেখান-_ ত্যাগের 
ধর্ম, সংঘমের ধর্মুতি বীরের ধর্ম - মহতের ধর্ম - ধান্মিকের ধর্ম | 

অসংযম, উচ্ছুঙ্খলতা, বা ভোগম্পৃহাই জগতের প্রািত বস্তু নয়, ত্যাগের বস্ত। সদাচার-পালন, 
্বধর্ণের সেবা, শাস্তার্থবোধের ইচ্ছা ও চেষ্টা- এ সকল প্রবৃত্তিও তাদের মনের ভিতর জাগ্রত কর! মায়ের 
কর্তব্য । অর্থাৎ হিন্দু মাকে তার সন্তানের ইহ-পরলোকের মঙ্জলবিধায়িনী হইতে হইবে। গ্ধু 
সাংসারিকতার প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মাতৃকর্তব্য সম্যক্রূপে প্রতিপালিত হইবে না । এইভাবে 
যদি গৃহশিক্ষারূপ বাধনকষণ-প্রাপ্তি ঘটে, তবে পশ্চিমতটের ঢেউ যত বড় প্রবল হোক, পূর্ববতটের ক্ষয় তত 
সাংঘাতিক হইতে পারে না । 

মায়েরা! আমাদের মধ্যে ধার! শাশুড়ী আছেন নিজ নিজ পুন্রবধূকে কন্তাস্থানীয়া করিয়া লইতে 
তাকেও যথানাধা বিদ্যাশিক্ষা দিন, নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ দৃষ্টি রাখুন। ম্েহ দিয়া যত্ব দিয়া কুশিক্ষ! 
থাকিলে তাহ! শুধরাইয়া লউন। বধু বলিয়া নে একটি স্বতন্ত্র জীব নয়, বরঞ্চ সে একটি জীব-জননী । এ 
গৃহলগ্ী কল্যাণীর দ্বারায় একটি নূতন জগতের স্থষ্টি হইবে, এই মন্ত বড় কথাটিকে এক মুহুর্ত ভুলিলে 
চলিবে না। ভূ'ণলে চলিবে না কার *-- আপনার নিজের । শ্বশুরের ভাবী বংশ, তাদের হ্ব্গ 
বা নরকবাস নির্ভর করিয়া আছে, এ বধুরূপিণী প্রার্ীটির পা উপরে 'আকরে পদ্রাগাণাং 
জন্ম কাচমণেঃ কৃত' । আকর বদি ভাল হয়, পদ্মরাগমণিরই উদ্ভব থাকে। কাচ কোথা হতে 
আমিবে? মা-বাপের পরিচয় সন্তানের মধ্য দিয়াই প্রধানতঃ পাওয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক । মহাত্ 
ভুদেব লিখিয়াছেন, “ইহৈব নরকঃ স্বর্গ' এই কথাটি খুব ঠিক, আমাদের উত্তরপুরুষই আমাদের স্বর্গ ও 
নরক | ঘিনি যেমন সম্ভান উৎপাদন করেন, জগতে তার যশ বা অপযশ দেই অনুযায়ীই থাকিয়া যায়। 
অতএব কেবলমাত্র আজিকার দিনের বধুধর্্মই তীর প্রধান ধর্ম হইতে পাঁরে না। তিনিই ধান্মিকা, নীতি- 
জ্ঞানশালিনী, বিগাবতী, গৃহকর্মাদিতে সুদক্ষ এবং শরীর ও স্বান্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের দ্বারা, সংক্রামক 
রোগাদি হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থা, এমনই গুণবতী হইলে তবেই আপনাদের পুন্লাম নরকত্রাণের জনক পুত্ররূপী 
ভগবানকে গৃহে আনিবার যোগ্যতালাভে সমর্থ হইবেন, এই বুঝিয়! তাকে সেই মতই গঠিত করিয়া নিন। 
আর অন্ত ঘরের জন্য তেমনিভাবে তৈরী করে তুলুন আপনার ঘরের মেয়েগুলিকে । ভারত-নারীর বর্তমানে 
এর চাইতে বড় কর্তব্য আর কিছু আছে কিনা আমি জানি না। যদি থাকে, যারা সে পথের যাত্রী তাদের 
ডেকে, আপনার যদি আপনার্দের মন লাগে শুনে নেবেন। তবে একটি কখা৷ আমি বিশেষ জোর দিয়েই 
বলবো, ধিনি যতই বলুন সতীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং তারই যে হুমহৎ আদর্শ-এর চাইতে বড় ও কল্যাণকর 
কোন কিছুই সংসারে বর্তমান থাকিতে পারে না। বিবাহের উদ্দেগ্ঘটা কেবলমাত্রই দেহহখের জন্ঠ নয়, 
তাহলে পৃথিবী হইতে এতদ্দিন বিবাহ সংস্কারটা উঠিয়া যাইত এবং আজকালকার দিনে ধীর! কল্পনার 
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রাজ্যে খুব জমকালে! আসন পাতিয়া বসিতে অধিকার পাইয়াছে, সংসারের সমুদ্বয় আসনগুলির অধিকার 
তাদের হাতে আসিয়া পঁড়িত। বিবাহে পতিপত্বীর একাত্মতার অঙ্গীকার, পুরুষদের দিক দিয়া! কতক 
স্থলে ভঙ্গ হয় বলিয়হি যে তার প্রতিশোধে নিজ নিজ নাসিকা কর্তন করিতে হইবে, তাঁর প্রয়োজন নাই। 
যারা সতীধর্ধের অসারত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তাদের কথা কানে শুনিলে গায়ে ত্বাল! 
ধরিতে পারে বটে, তবে কান না দিলেও চলে, এতই ওটা অবান্তর কথা। যেদিন সংলার হইতে নারীর 
সতীত্ব বিলুপ্ত হইবে, সেদিন জানিরেন পৃথিবীরও ধ্বংসকাল সমুপস্থিত। মানুষ সেদিন গশুত্ে পশ্চাদা- 
বর্তন করিতেছে জান! যাইবে । তবে সে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, কোন দিনও তেমন ছুদ্দিন 
আসিবে না। 

৯। নান্রীক্র গ্থান-অভীতে ও বর্তমানে 
সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে অতীত আলোচনা অপরিহার্ধ্য। অধুনা আমাদের শিক্ষিতা মহিলাগণ 

একটি রব তুলিয়াছেন_-“অতীত যুগে নারী পুরুষের সহিত সমানাঁধিকার প্রাপ্ত হইতেন ; তাহা হইলে 
এ-যুগে তাহা সম্ভব হইবে না কেন?” 

অতীন্চ আলোচনায় আমরা! যেন এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি যে. আমাদের পর্ব পূর্ব যুগ যে সকল 
নরনারী ছিলেন, তাহাদের সহিত আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃগ্ভ আমাদের কতকটা! থাকিতে পারে ; 
আলোচা বিষয় তাহা হইলে অনেকটা সহজ হইবে । 

বিগত ঘুগে হিন্দুসমাজ নারীকে চাঁর শ্রেণীতে বিভক্ত করে; যথা-১। পদ্মিনী, ২। চিত্রা, 
৩। শঙ্ছিনী, ৪1 হস্তিনী। ইহা আকৃতিগত শ্রেণী । বর্তম।ন যুগে আকৃতি-ভ্রনীবিভাগ প্রায় উপেক্ষিত 
হইয়াছে, সে স্থানে আকারগত তারতম্য সত্য হইলেও পর্ববপাধারণের আলোচা নহে। নারীর প্রকৃতিগত 
গুণাগুণেই তাহার যথার্থ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব | মাঁনবজীবনে নারীর প্রভাব অসাধারণ ; ভারতের কবিগরুগণ 
তাহাদের অন্তর্ভেদী তীক্ষু দৃষ্টি বার! নারীর সর্ববব্ষিয় নিরীক্ষণ করিয়] তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভভ্ত করেন ; 
যথা-১। স্বীয়া, ২। পরকীয়া ও ৩। সামান্তা ৷ 

স্বীয় তিন প্রকার - ১। মুগ্ধা, ২। মধ্যা ও ৩ প্রগল্ভা। ইহাদের মধ্যে মুগ্ধার তুলনা নাই। 
মুগ্ধা-নারী পুরুষের প্রতি পুণ নির্ভরশীল! হইয়া! থাকেন। মধুরভাবিণী, উৎফুল্লহদয়া, সংঘতমনা1 এই জাতীয় 
নারী গৃহে লক্ষমী-ন্বর পির্ণ৷ বলিয়া আখ্যাত হন। ইহাদের দেখিলে স্বয়ং শাস্তি বলিয়া প্রীত হয়; ইহারাই 
মারীতের পূর্ণপ্রহীক ৷ 

মধ্যা-চরিত্র অনেকটা! পুরুষভাবাপন্না । ইহার] অল্প ক্রোধগীলা, অস্থির, বান্ধাবী-সংসরগ-কামিনী, কলহু- 
প্রিয়া এবং বাচাল। এই জাতীয় স্বীলোক পৌরুষশালী পুরুষকে ঘুণা করেন । বরং নারী-ভাবাপন্ন পুরুষদের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন । মুদ্ধীর চরিত্র ঠিক বিপরীত । তাহার! তেজস্বী পুরুষকে সমধিক পছন্দ করেন । 
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আত্মনির্ভরণীল এবং উদ্যোগী পুরুষ, নারীমাত্রেরই কাম্য, কিন্তু অনাবস্াক উপ্রভাবশাঁলিনী ম্বাধীনমতাবলদ্ষিনী 
নারী পুরুষ মাত্রেরই কাম্য নহে। তেজম্বী পুরুষ যুদ্ধীর অত্যন্ত অনুরাগী হয় এবং অধিকসখখ্যক পুরুষই 
শান্তস্বভাব! নারীর অনুরাগী হয়। 

প্রগল্ভা প্রায় পুরুষের বগ্তা স্বীকার করে না। ইহার! কঠিন-হৃদয়া, কর্বশভাষিণী, বন্ছভাষিণী এবং 
পুরুষের প্রতিকূলচারিণী ৷ ইহার্দের কল্যাণে দমাজকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মধ্যা 
এবং প্রগল্ভা তিন ভাগে বিভত্ত হইয়া (ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ) আধুনিকার ন্যায় যথেচ্ছ বাবহার 
করিতেন; সে যুগেও প্রগতিকামীর সংখা! নিতান্ত কম ছিল না।""**"* 

অতঃপর পরকীয়া । রসঙ্থট্টিতে স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্য অনেক অধিক, যদ্দিও 
সংস্কত সাহিত্যে সমাজ-রক্ষাকল্পে স্বকীয়ার আসন সর্বাশ্রেন্ঠ । পরকীয়া ছুইপ্রকার -১। পরোড়া ও 
২। কন্যকা। ইহাদের আবার ভিন প্রকারভেদ আছে -১। গুধা, ২। বিদগ্ধাও ৩। লক্ষিতা। 
রাথালদাম বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পরকীয়া ছুই প্রকার--১। প্রখ্যাত। ও ২। প্রচ্ছন্না । 

হিন্দুশান্ত্রে বিধবাকে এই ছুহ শ্রেণীর অন্তর্গত করেন নাই । কারণ, বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, “যেমন অবিবাহিত! 
কন্যা ভাধ্যা হইতে পারে, সেই মত পুনভূঁভার্য্যা হইতে পারে। পুনর্ভু ছুই প্রকার-১। অক্ষতযোনি ও 
হ। ক্ষতযোনি। অক্ষতযোনি পুনভু সংস্কারার্থ বলিয়] কম্যকার মধ্যে অন্তভু'ক্তা।” টীকাকার বশিষঠন্মুতির 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, অপূর্ববা বা পৌনর্ভবা স্ত্রী সপ্তবিধ__বাগ্দত্তা, মনোঁদত্তা, কৃতকৌতুক-সঙ্গল। 
(মাঙ্গল্য দ্রবাদি বার আদান-প্রদান-নিষ্পার্দি হা), উদকম্পশিতা, পাণিগৃহীতিকা! এবং অগ্নিপরিগতা ও 
পুনভূপ্রভব | ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত ছুইটী অক্ষ তযোনি ও শেষোক্ত কয়টী ক্ষতযোনি পুনর্ভু। কামী পরুষের 
পক্ষে আত্মদানেচ্ছু বিধবা পুনবিবাহে কোন সামাজিক বা রাজকীয় বিধানও ছিল না, নিষেধও ছিল না । 
তবে উহা! কখনই ধর্মতঃ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত না। উত্ত সপ্তু পৌনর্ভব-কন্তা। বিবাহ ধান্সিকের পক্ষে 
সর্বদা ত্যাজ্য ছিল । উভয় পক্ষের সম্মতিত্রতম ঘটিলে কোন রাজদণ্ড হইত না । 

সুতরাং শান্ত্রমতে ক্ষতযোনি পুনর্ভূ কিন্ত পরকীয়া নহে । সমাজে, ধর্শশান্ত্রে ও কাবো সাতশতবর্ধবাগী 
স্বকীয়] প্রাধাচ্যের জন্যই কুন্দ-রোহিণী বা সাবিত্রী-কিরণময়ীকে পুনর্ভু জাঁনিলেও স্বকীয়া বলিতে পারা যায় 
নাই। সমাজের রূঢ় শাসনে তাহাদের পরকীয়াই বলিতে হইয়াছে । 

পরোচার ও বম্যকার মধো কবিকুল কম্ঠকার স্থান সর্বাগ্রে দান করিয়াছেন । কারণ, রুচি এবং 
সমাজের শুদ্ধতা রক্ষা কলে কন্যাকার বিবাহের পথ থাকে, পরোটার তাহা থাকে না । 

উদ্বাহ-তত্ব মানবসমাজের মূল বন্ধন-রজ্জু। যে যুগে বিবাহপ্রথা ছিল না, সে সময়ে পুরুষ বলপূর্ব্বক 
নারী হরণ করিত। নারীর ইচ্ছার কোনঈ মূল্য ছিল না । প্রাচীন ভারতে খধিগণ স্ত্ী-মাত্রেরই নকলের 
বযবহার্ধ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। তৎপরে অগম্যবাদ (0,99৮) প্রচলিত হইলে বিবাহপ্রধা 
আরম্ত হয়। বিবাহপ্রথাই নারী-পুরুষের যৌনলালদার প্রতিবন্ধক | পুরুষের পরকীয়া প্রীতির জন্য, পরম্পর 
মারী লইয়া হিংসাবিরতির জন্য দেশে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নারীর মনে স্তীত্ব বা 
017591৮5-র উদয় হয় ; ব্রাহ্মণজাতি সমাজরক্ষার জগ্ প্রাণপণে সহম্ত্র বৎসর ধরিয়া এই পরকীয়াবাদ ধ্বসে 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফলও হইয়াছেন। কিন্তু বর্তমানযূগে সাহিতাশিল্িগণ সেই অস্থিজ্জাত 
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নারীর স্থান_অতীতে ও বর্তমানে 

আদর্শের নাশ-কামনায় বন্ধপরিকর। তাই “নষ্টনীড়" এবং "নৌকাডুবি" অথবা “শেষ প্রশ্ন” এর অবতারপা!। 
পরকীয়া প্রেম নহিলে প্রেমই নহে এবং সামান্া বা বেস্া। এ যুগে নায়িকা! শ্রেষ্ঠ । 

শাস্ত্রমতে সামান্ত। তিন প্রকার--১। বক্রোন্তি-গব্বিতা, ২। অন্ঠসন্তোগ-ছুঃখিতা ও ৩। মানবী । 
বৈশিকতার বাহুলো ইহার! বেশ্ঠা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, বেশপ্রিয়তাই বেহা। শব্দের মূল। 
নাক্মিকামাত্রেই অবস্থাভেদে অষ্টধ! বিভত্ত' হইয়া! থাকে--১। প্রোধিতভর্তুকা, ২। খর্ডিতা, ৩। উৎকঠিতা, 
৪। কলহাস্তরিতা, ৫। বিপ্রলন্ধা, ৬। বামকসজ্জা, ৭। স্বাধীনপতিকা, ৮ । অভিসারিকা। 

এখন হইতে এই ত্রিবিধ নারীকে প্রাচীন হিন্দুগণ কোথায় স্থান দিয়াছেন, তাহার সমালোচন| করা 
প্রয়োজন । বৈদিকবুগের খধষি কর্তৃক নারীন্ততি গীত হইয়াছে । বিশ্ববারা, ঘোষা, রোমসার পুরুষোচিত 
সম্মানলাভ ঘটিয়াছে ; দেখ যায়-_-ঠীহাদের দার্শনিক গবেষণায় মহ্রধিগণ চমকিত হইয়| স্বীকার করিয়াছিলেন, 
নারীই বিদ্যার অধিষ্টাত্রী। অস্তণ খবির কন্ঠ, “বাক ' শ্বীয় আত্মাকে বিশ্বশক্তি জ্ঞানে যে স্তি লিখিয়াছেন, 
তাহাই “দেবীনুক্ত' নামে বিখ্যাত। একত্র ষজ্জকার্ধযরত পতিপত্ীকে বেদ “দম্পতি* বলিয়াছেন এবং, 
ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মন্মান যজ্ঞের কুশগ্স্থি স্বামীর অঙ্ুষ্ঠ হইতে পত্থীই মোচন করিবেন। অতএব 
ইহা অবন্ শ্বীকার্ধ্য যে, বৈদিকযুগে রমণীর অবাধ স্বাধীনতা এবং তৎপরিমাণ সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করিবার 
ক্ষমতা ছিল। 

পরবর্তী আরণ্যক ও উপনিষদ যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদিও এ সময়ে বাচব্রীব ব্রক্গবাদিণী 
গার্গাকে "ব্রদ্ষি্ঠ' যাজ্বন্কের মহিত বিচার করিতে দেখা যায়, তথাপি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বলিতেছেন, 
যে স্ত্রীর যজ্জে অধিকার 'আছে, তিনি পত্ী ; অথবা একাধিক শ্বীর মধ্যে ধিনি মুখ্যা, তিনিই পত্রী । স্ত্রীগণ 
€মখল! দ্বারা কটি সঙ্জিত করিতেন যজ্জকল্পে। কিন্তু তৎপরেই কন্যাকে "কৃপণং" (দুঃখ করেন ) বলিয়। 
মতর্ক করিয়। বলিয়াছেন__-“যে স্ত্বীর যজ্জের অধিকার নাই তিনি জায় ।” লুত্রগ্রন্তে তাহার নাম প্দার।" 
লিখিত হইয়াছে । 

তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে যে, বৈদিকযুগে নারীকে যে অধিকার দেওয়] হর, তাহার অব্যবহিত 
পরেই কোন কারণে সে অধিকার বহু ক্ষু্ধ কর! হইয়াছে । 

অতঃপর শুত্রযুগ । পত্রী-সাহায্যে যজ্ঞকার্ধ্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়। অশ্বলায়ন গৃহান্ুত্র--রমণীর বিছ| 
সমর্পণ করেন, নিতা ঘরোয়! গৃহযজ্ঞে বিবাহিতা! স্ত্রীকে অধিকার প্রদান করেন, কিন্ত বিশেষ বিশেষ 
শোতযজ্ঞে দে অধিকার লুপ্ত করেন। গোভিল গৃহন্থত্র -ন্ত্রীর পরাতে বা সন্ধ্যায় গৃহে নিত্য-রক্ষণীয় অগ্মিতে 
আহৃতির অনুমোদন করেন। বৌধায়ন গৃহস্থত্র - অত্যন্ত রুক্ষতাঁবে নারীর বেদে অনধিক!র ঘোষিত করেন । 
নারীর বেদচর্চায় কোন সুযোগ আছে বলিয়। তিনি স্বীকার করেন নাই। 

দর্শনযুগে জৈমিনির পূর্ববধীমাংস! দাবী করেন _-ন্্ী-পুরুষ যখন সমান ন্বর্গ কামনা করে, তখন সমান 
কার্ধেয অধিকারী । অধিকাংশ স্থানেই ইহার বিরুদ্ধ মত দেখা যায়। 

স্মৃতিষুগে নারীর বিগ্যানুশীলন অবশ্থ) কর্তব্য ছিল। কুমারীগণের সাবিত্রী গোয়ত্রী) বল! অভ্যাস ছিল। 
সৃতি বলিয়াছেন-_পিতানংত্রেই পুত্রের স্যায় কম্ঠাকে ধর্মশশান্াদি পাঠ করাইয়1 বিবাহ দান করিবেন। 
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ভারতের নারী 

শাস্ত্রে অনভিজ্ঞার বিবাহ নিষিজ্ধ ছিল, দুতরাং কন্ঠার বিবাহকাল দশ বৎনরেরও অধিক-ইহা। বুঝা যায়, 

যেহেতু দশ বংসরের নিম্নবয়ন্কা মাত্রেই ধর্মশা্রজ হওয়া সম্ভব নহে । ঘমসংহিভা বলিয়াছেন -*পুরাকল্পে হি 

নারীনাং মৌন্লীবন্ধনমিস্ততে"__অর্থাৎ কলির পূর্বের কুমানীগণের মৌন্রীবন্ধনে বেদানুশীলনে অধিকার ছিল। 
গৃহসত্রের কৃপায় অগ্নিহোত্রে নারী বে অধিকারলাভে সমর্থ হন, স্মৃতি যুগে মহর্ষি মন্থু বৌধায়ন অনুসরণে 

ধর্ম কর্মে নারীর সমস্ত অধিকার লুপ্ত করিয়া বলেন--“বিবাহ মহিলাগণের উপনয়ন, তত্তিন্ন পৃথক্ সংস্কার 

তাহাদের মাই।' পরিশেষে খলেন -প্রমণীর স্বভাবই ছুষ্ট, প্রয়োজন হইলে. তাহাকে রজ্জু দ্বারা অথবা 

কোমল বে্রদ্ড ঘারা তাড়ন! করাও ভাল ।"-_ ইহা! হইতে বুঝা যায়, ততদুর স্তরী-ন্বাধীনতা৷ সে যুগেও ঘটে 

নাই। 

আর্ধাসমাজের শেষ যুগে ভ্রৌপদীর বাক্পটুতা, সীতার বিদায়-সম্তাষণ বা পিঙ্গলা-রচিত শ্লোকে রাজা 

সেন্জিতের সাম্বন। লাভ দেখিলে বুঝ যায় যে, তখন নারীর শ্বাধীনরূঢ় মনোভাব তিরোহিত হওয়ায় পুরুষের 

সহিত তাহার! অনেকটা! জাত! লাভ করিতে পারিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধযুগে উপাধ্যায়ী ও বাতুচির (ছাত্রী ) সংখ্যা দেখিলে গ্রীশিক্ষার ধারণা! পাওয়া! যায়। বৌদ্ধমহিলা 
“ধন্রদিনা" তন্থজ্ঞানে উপনিষদের মৈত্রেরীতুল্য। ছিলেন । বিশ্থিমারের পুরোহিতকন্তা। "খেরীমোমা” শিক্ষার্শে 

সাধারণের অনুকরণীয়। ছিলেন। রাজমহিষী “ক্ষেমা”, রাজগৃহের বণিক্-ছুহিতা৷ অনুপমা, সুজাতা, বিশাখা, 

যশোধরা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি নারীর জাতক-সাহিতো ঘে প্রকার স্তুতি হইয়াছে তাহা! আনন্দদায়ক । কিন্ত 

মেগাস্থিনিস বলেন তখন রম্ণীগণের উচ্চশিক্ষায় ভারত মনোযোগী ছিল না। বোদ্ধাভিপ্ুগণও অনেক 

পরীক্ষার পর রমণীকে অরক্ষণীয়া, সাধারণভোগ্যা এবং মোক্ষলাঁভের অন্তরায় বলিয়াছেন । অনেকে বলিতে 

পারে যে, সংসারবিরাগীমাত্রেই লারী-দ্বেষী হয় । কিন্তু তাঁহা হহলে, সেই যুগে গণিকা অশ্বপালীকে ভিদ্ুগণই 

অর্থত্ব দান করেন কি করিয়া? স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে দেখ! যায় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী রাজাপালন 

করিয়াছেন। হেমন রাজ। উদয়নের বৈমাত্রেয় ভগ্রী অথব! স্ত্রী রাজার মৃত্যুর পণ রাজ্যপালন করেন | 

বিবাহের পান্র-পাত্রীও লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

পৌরাণিক যুগে তীব্রভাবে নারীর উপনয়নাদি অস্বীকার কর! হইয়াছে । ভাগবতে ( ১*, ২৩, ২৪ ) 

বেদপাঠ ত দূরেএ কথা! গুনিবারও আযোগ্যা! বলিয়া বিবেচিতা হইয়াছে । এই যুগে নাগীর অবনতি অতান্ত 

দ্রুতভাবে অগ্রনর হয়। 

কাবাধুগে কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ দাহিত্যের মধ্যে নারীকে ফুটাইয় তুলিয়াছেন, শিক্ষা-নৃত্য-গীতাদি 

শিল্পমপ্ডিত করিত নারীর পদে লুঠিত হইয়াছেন। উত্তররামচরিতে আর্য আত্রেরীর বেদপাঠের অভিলাষে 

নারীর উচ্চীকাঞ্জার আভান পাওয়া যায়। কবি রাঁজশেখর স্বীয় স্ত্রী অবস্তি্ত্দরীর অভিমত সমসম্ত্রমে 

ব্যক্তকালীন যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! কবিযোগ্য এবং পুরুযোচিত। খনা, লীলাবতী, 

উভননভারতীর বিত্তাবুদ্ধিমত্ত| গর্ক্বের বটে, 'কিস্তু অপ্রামাপ্য। থেহেতু বরাহমিহির প্রভৃতি নবরধ্ণের সভায় 

নারীর স্থান নাই। এমনও হইতে পারে যে, তাহারা কুলবধু বলিয়। বশঃপ্রাধিনী হইয়। সাধারণ সমক্ষে 
উপস্থিত হন নাই । 

ভায্বধুগে নারীর একবার পতন হয়। নারীর সর্বববিধ ওণও সম্ভবতঃ এই সময়ে নষ্ট হইয়া মিয়াছিল। 
শবর স্বামী-ভায্ে বলিয়াছেন, "অধুল্যা স্ত্রী পুংনা, স্ত্রী চ অবিগ্ঠা চ'_অর্থাৎ নারীমাত্রেই অবিদ্যা!। 

তাস্ত্রিকযুগে নারীপৃঞজ্জার পুনঃগ্রবর্তন হর়। নারীকে শক্তি বলির স্তব কর! হয়। এমন কি 
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ভারতের নারীত্বের আদর্শ 

আত্মাভিমানী পুরুষ নারীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সপ্ভবতঃ এই সময়ে পুরুষ আপনাপন 
সদগুণ হারাইয়! ফেলিয়া নারী অপেক্ষা নি়শ্রেণীর ব্যন্তি, হইয়। পড়ে। আপনার আত্মবিশ্বাস, লৎ-চেতনার 
কোন সন্ধান ন! পাইয়! পুরুধ আত্মজগতেও নারীর সাহাষ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বৈষবগণও প্রাধা 
নামে বাজায় বাশী।” 

বর্তমান একাকার যুগে নারীর স্থান কোথায় বল! শক্ত। এই দেখ! গেল শুদ্ধাচান্রিণী ্বদেশবৎসল। 
মতী-শিরোমণি ; কিছুর্দিন পরে তাহাকেই চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মুখাতম! শুনিতে পাওয়া যায়। এ হেন 
বর্তমানবুগে নারী-প্রগতির যে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে, অথবা! পুরুষমাত্রেই যে প্রকার নানীর দরদী হইয়। 
উঠিয়াছে, তাহাতে ভারত-রমণী অতীত লশ্মানের এক কপর্দকও অর্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় 
না। বর্তমানযুগে নারী উদ্বমুখে আকাশ-কুন্ম দেখিতে (স্ত্রীস্বাধীনতার চরম) ক্রমশঃ যে নিম্নাভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহা বুঝিবার মত অবদর এখনও আছে। বিলাভের মন্ত্রিসভার বা ব্যাবস্থাপক সভার 
মভ্য হইবার অথব! লেডী জজ-ব্যারিষ্টার হইবার উপর যদি নারীর সন্মান নির্ভর করে, তাহা। হইলে বুঝিতে 
হইবে, আজ ভারতবাসী নিজেকে হিন্দু বলিবার কতটুকু স্পর্ধা রাখে । 

১০। তান্রতেন্তর নাব্রীতের্ আদর্শ 

ভারতের নারীত্বের আদর্শ আলোচনা! করিতে গিয়া কেহই উচ্ছুদিত না হইয়া পারেন না। 
ম্বরণাতীত কাল হইতে ভারতের পুরাণে, ইতিহাসে, নাটকে, পল্লীগাথায় ও কিংবাস্তীতে ভারতীয় 
নারীর যে মুদ্তি উজ্দ্বল হইয়| উঠিয়াছে, তাহাতে কেবল ভারতবাসী নয়, মহিম| মহতের ধারণ! যাহারা করিতে 

-পারে তাহার সকলেই এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। বহুকাল অতীত হহয়। শিল্লাছে, জগতের 
কারখানায় জাতিগত অনেক আদর্শের ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, কিন্তু বুগান্তের বন্ধ বিপ্লবের মধ্যেও এই 
আদর্শগুলি অল্নলান দীপ্তিতে শোভা৷ পাইতেছে--কেবল আদর্শ হিসাবে শোভ| পাইতেছে নয়, ভারতবাসীর 
জীবনে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়! এখনও--এই বুগ-সন্ধিক্ষণেও তাহার কর্মজীবন অনেকাংশে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

ভারতের নারীর আদর্শ সভী-বিনি পিতার মুখে পতিনিন্দা-শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । 
ভারতের নারীর আদর্শ মীতা-_ধিনি সর্বাংসহা ধরিত্রীর মত অশেষ ছুঃখকষ্ট নীরবে নতশিরে বহন 
করিয়াছেন, অথচ একদিনের জন্য ধাহার স্বামী-অনুরাগ ম্লান হয় নাই। ভারতের নারীর আদর্শ 
সাবিত্রী_ধাহার প্রবল অনুরাগ মৃতশ্বামীকে সপ্লীবিত করিয়াছিল মৃত স্বামীর কঙ্কাল কয়টি বুকে লইয়া 
গাঙ্গুড়ের স্রোতে যিনি ভেলায় ভাসিয়। চলিয়াছিলেন, সেই বেহুলা! আমাদের দেশের নারীর আদর্শ । 
ভারতীয় নারীর প্রবল স্বামী-অন্ুরাগ, আত্মত্যাগ স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ সন্তার বিলোপসাধন 
ভারতীয় নারীগণের এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, অধিক দিনের কখা! নয়, স্বামীর মৃত্যুতে তাহার 
চিতায় নারীর সুখনাধই কেবল পুড়িয়া ছাই হইত না, তাহার পাখিব দেহও ভশ্মীভৃত হইত | বাহার! 
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ভারতের নারী 

স্বামীর বলস্ত চিতায় হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাদের আত্মদান ও বীরত্ব ইতিহাসে চিরকাজ 

অক্ষয় হইয়া! থাকিবার সামগ্রী । 

ভারতবর্ষে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গাহ্স্থ্যা্রনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়! হয়। গৃহ্ধর্মাচারিণী 
নারী এই গার্হস্্যাশ্রমের কেন্্রগত শক্তি। গৃহে নারীর সর্বাপেক্ষা গৌরবের পরিচয় জননী ও জায়া। 
নারীত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্বে ভারতবর্ষে এই আদর্শই এতকাল স্বীকৃত হইয়া! আসিয়াছে এবং বর্তমান 
বুগের নারীপ্রগতির প্রচুর ঢক্কানিনাদ সত্বেও সাধারণের মন হইতে এই আদর্শ একেবারে বাতিল হইয়া যায় 
মাই। বর্তমান যুগের নারী-প্রগতির অন্তরীলে যে আদর্শ গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সাম্যের আদর্প-স্ত্রী ও 
পুরুষের সমান অধিকারের কথা। নারী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। অথচ আমাদের দেশে নারী আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা চাহে নাই, বরং সর্ববপ্রকারে আত্মবিলোপ করিতে চাহিয়াছিল। এই আদর্শের দবন্ম পৃথিবীর অনেক 

দেশেই অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখ! দিয়াছে এবং বাহিরের এই বি্নবতরঙ্গ ভারতবর্কেও ঘে একেবারে 
আঘাত করে নাই, একথা! বলিলে ভুল হইবে। নারীর আদর্শ কি হওয়া! উচিত এ সম্বন্ধে কথা বলিবার 
সকলেরই নমান অধিকার আছে ; কারণ ইহা! মাত্র বুদ্ধিজীবীর কৃটতর্কের বিষয় নয়, ইহার সঙ্গে অবিচ্ছি্- 
ভাবে জড়িত আছে প্রত্যেকের জীবনের হুখছুঃখ, ধর্মকর্ম । 

ইংরাজী সভ্যতার প্রথম আমলে রাজ! রামমোহন রায় একটা নূতন ধর্মতাবের বিপ্লবই শুধু আনিবার 
চেষ্টা করেন নাই, সামাজিক আদর্শের পরিবর্তনের বীজও তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্তোর 
সমস্বয়লাধন চেষ্টার নামে £নই হইতে আজ পর্য্যস্ত ধীরে ধীরে আমর! পাশ্চাত্তভাবাপন্ন হইয়। উঠিতেছি। 
কোন যুগেই ভারত-রমণী আধুনিক পাশ্চাত্য মহিলার মত অবাধ বিচরণশীলা ছিলেন না, আবার 
অনূর্যযম্পস্টাও ছিলেন বলিয়। অনুমান করা যায় না| । ইস্লাম সভ্যতার প্রভাবে নারী অধিকতর 
অন্তঃপুরবামিনী হইয়াছে এ কথ মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। রাজপুতনায় মুঘলমানপ্রভাব অধিক হইয়াছিল 
নেইজন্য দেখানে পর্দানশীনতা বেশী; আবার মহারাষ্ট্রে ইস্লামের প্রভাব বেশী না] হওয়ায় সেখানকার 
নারীগণের মধ্যে পর্দার কড়াকড়ি নাই। প্রাচীন ভারতে রমণীবৃন্দ ।অবাধবিচরণশীলা না হইলেও 
বহির্জগতের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদও ছিল না। সভামধো যাজবক্কের সহিত গার্গী যেরূপ বিচার 
করিপাছিলেন, অভিথি জূক্মস্ত্ব নহিত। অনন্য়া ও প্রিরংবদ| যেভাবে অসঙ্কোচে কথাবার্ড1। বলিয়াছিলেন তাহা 
নিশ্চয়ই মধ্যযুগের কোন ভারত-মহিলার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাতে 
ভারতের সামাজিক আদর্শ বহুলাংশে পরিবন্তিত হইয়াছে । যে সকল ভারত-মহিল। নানা যুগে প্রাতংঃশ্মণীয়! 
হইযাছেম, তীহার। নানা কারণে ভাবের উৎকর্ষ দেখাইয়া খ্যান্ঠি লাভ করিয়াছিলেন। সীতা, 
সাবিত্রী, দময়স্তী, সংযুক্তা, পদ্মিনী ইহারা পাতিব্রত্যের জন্য, আত্মত্যাগ ও ধীরতার জন্য নমস্ত]। 
মৈতত্রয়ী ব্রদ্মবাদিনী ছিলেন, লীলাবতী অন্বশান্বে বাৎপত্তির জন্ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মীরাবাঈ ভাহার 
ভগবদ্ভিভির জন্য, ছুর্গাবতী ও লশ্ষ্রীবাঈ তাহাদের বীরত্ব ও তেজন্বিতার জন্য, রাণী অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী 
দান্নীলচার জন্য মকলের মাতৃস্থানীয়! হইয়। শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রকার পার্থক্য সত্বেও 
পৌরাণিক ও অঁতিহানিক যুগের সকল ভারত-রমণীই পতিব্রতা, সেবাপরায়পা, উদারহৃদয়া, জননী, জায়! ও 
ভন্মিরূপে পুরুষের কর্ধপ্রেরণাকে উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং এই সকল গুণই আদর্শরূপে সমাজে স্বীকৃত 
হইয়াছে । নীন্ি, সংঘম ও সেবার প্রতীকরূপে নারী ভারতের প্রত্তি গৃহে শুচিহন্দর ভাব বিভব 
করিয়াছে । 

২০৮ 



বর্তনান যুগে নারীর দাসত্ব 

আজ বুগ সদ্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য সন্যতীর সংস্পর্শে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন অপরিহার্ধা হইয়া 
উঠিয়াছে। নারীর জীবন গৃহস্থালীর সঙ্কীর্ণতয় গণ্ভীতে সীমাবদ্ধ থাকিবে-_ন| সমাজের প্রতোকটী কার্ষ্য- 
ক্ষেত্রেই সন্প্রনারিত হইবে ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। সমস্ত জগতে যে নারী-আন্দোলন হইতেছে, 
তাহার প্রভাব হইতে ভারতবর্ষের মুস্ত' হইয়া! সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে থাকা সম্ভবপর নয়, এ প্রবৃত্তি হয়ত 
প্রশংসনীয়ও নয়। জাতির জীবনগঠনে নারীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু গৃহে থাকিয়। দে 
যদি স্বামিপুত্রের কর্মপ্রেরণাকে উচ্চ ভাবাদর্শে উদ্বদ্ধ করিতে ন| পারে, তবে বাহিরে আমিলেই কি তাহ) 
পারিবে? পুক্লুষের প্রতিঘস্থিতা করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঝাপাইয্না! পড়িলেই কি মঙ্গল হইবে? আর 
নারীকে পুরোভাগে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের পক্ষে কি যোগাতারই পরিচায়ক ? 

যথার্থ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বহুকালের প্রচলিত নুপ্রতিষিত আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। কিন্ত সে 
পরিবর্থন হয় ধীরে, সকলের অজ্ঞাতসারে ৷ তাহার জন্ প্রচার ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের 
সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন হয় তাহা স্বাভাবিক, পরানুকরণে যে পরিবর্তন জোর করিয়া আনিবার চেষ্টা করা হয় 
তাহা অস্বাভাবিক। আধুনিক ও প্রগতিবাদী বলিয়া! পরিচিত হইবার মোহ আমাদের একটু অতাধিক 
পরিমাণেই আছে, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে মাতৃত্ব বা পত্বীত্ব ছাড়াও নারীত্ব বলিয়া! একটা ব্যাপকতর ভাবের 
পরিচয় আমাদের বর্তমান নাটক-উপন্তাস হইতে লাভ করিতেছি। এক্ষেত্রে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা 
চূড়ান্ত বর্বরতার লক্ষণ। কিন্ত একথ নির্ভয়ে বল! উচিত যে, ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতার বিশেষ 
আবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক বিশ্বজনীন আদর্শরও যদি পরিবর্তন ও পরিবর্ন হয়, তাহার জন্য যেন আমাদের 
মন প্রস্তত খাকে। যুগের পরিবন্তনের সঙ্গে ভারতীয় নারীর বাহিরের কাজে-কর্থ-বেশভূষায় পরিবর্তন 
আসিয়াছে; কিন্ত এই সমস্ত তুচ্ছ বাহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও ভারতীয় নারীসমাজ এখনও অবিচলিত 
নিষ্ঠায় প্রাচীন আদর্শেরই অনুমরণ করিতেছে । নবধুগের এই ভাববন্যা তাহার অস্তর-প্রকৃতিকে বিচলিত 
করিতে পারে নাই। 

১১। বর্তমান যুগে নান্রান দায়িত* 
জীবনে নারীত্ব সম্বন্ধে চেতনার প্রথম উন্মেষ হয় যখন, তখন থেকেই এক অব্যন্ত' বেদনা আমার 

মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল । ঘরে ঘরে দেখেছি নারীত্বের অকথ্য অবমাননা, দেখেছি লাঞন1 ও অবহেল! । 

শুনেছি নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী, শ্বতঃই মনে উদয় হয়েছে কেবল একটি কথা, “এর জন্টে 
দায়ী কে?" পুরুষ? সমাজ? যুগ-পরিস্থিতি ?'""মধ্যবুগে নারী পেত না শিক্ষা-_সেইজন্য পুরুষ ও 
সমাজকে দোষারৌপ কর! গ্রেছে, কিন্ত বর্তমান বুগে অধিকাংশ নারীই তো! শিক্ষালাভ করার সুযোগ 
পাচ্ছে এবং বহরকম পরাধীনতা থেকে মুত্তি পেয়েছে । তবুও নারীর অবনতির পথ রুদ্ধ হয়নি কেন এ 

শপ ৮ সম | জে সপ 

৪ 2 সালের ৬১শে চৈত্রের সথবিখ্যাত “কেশরী” সাপ্তাহিক পন্ত্িক1 হইতে গৃহীত। 

১৪ ২০৪৯ 



ভারতের নারী 

প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? শিক্ষিত হয়েও অনেক নারী অশিক্ষিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে সাংসারিক 
জীবনে । নারীর শিক্ষার মূল্য রইলে! কোথায়? শিক্ষা! তো মানব চিত্তবৃত্তিকে সংযত করে সুপথে চালিত 
করে। তবে? বর্তমান যুগের নারী কলেজে, যুযুনিভািটিতে যাঁয় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ; তাদের 
অধিকাংশই হয় মুখরা, দর্সিতা ও কোমলতাহীন! । শুন্তে পাই বরক্ক ও বয়স্করা বলেন, “মাগো ! মেয়েরা 
পুরুষ হচ্ছে দিনে দিনে, লজ্জা! নেই, নম্রতা! নেই, ইয়ারকিতে ওল্তাদ !” তারা হয়ত কিছুটা রং মিশিয়ে 
বলেন, কিন্তু সবটা মিথ্যা নয়। এর কারণ কি তা আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে। শিক্ষণীয় 
বিষয়ে তো এসব নেই। প্রকৃত শিক্ষালাভ ধার! করেন, তাদের মন সত্যই হুন্দর ও উদার হয়, মিশলে 
আনন্দ লাভ কর! যায়, এই ব্যতিক্রমদের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প, তাদের মন সত্যই দেশের সম্পদ । অবশিষ্ট 
অধিকাংশরা শিক্ষালাভ করতে যায়, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করে না, শিক্ষার আবরণে থেকে কুশিক্ষা। প্রচার 
ক'রে আমে । তাই আমাদের দেশের নারী ডিগ্রী পেয়েও অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তাই নারী হয়েও 
বর্তমান ষুগের নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না ।..***শুন্তে পাই আধুনিক শিক্ষিত নারীর আজকাল 
সংসারে মনই বসে না। জানি, ছুনিয়ার পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের মত বাইরে যেতে 
হচ্ছে অর্থোপার্জনের জন্য । তাই বলে যে নিজেকে বাইরে দ্রষ্টব্য করে রাখতে হবে, তার তো কোন 
কথা নেই। নারীর জন্টেই গৃহের সৃষ্টি, সেই গৃহকেই ঘদি নারী অস্বীকার করে, তবে গৃহের আর 

আমি এমন কয়েকজনকে জানি ধার! বিশ্ববি্তালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও নর ও বিনয়ী। তারা 
বাইরে কাজ করতে যান, কিন্ত সংযত চিত্তবৃত্তির দরুণ নিজেকে বহিমুথী রাখেননি, গৃহে ফিরে স্বামী ও 
সন্তানদের নিয়ে আনন্দেই গৃহকর্্ করেন। গৃহের কোন কিছুরই প্রতি তাহাদের উদাসীনত নেই, স্বামীর 
সথথ-স্থুবিধার গ্রতি স্ত্রীর খরদৃষ্টির অভাব নেই, তাই স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন নন, সংসারও মুশৃঙ্খল- 
ভাবে চলছে । অনেক ক্ষেত্রে ডিগ্রীধারিণী স্ত্রী নিয়ে অনেক শ্বামী সুখী হননি, এরূপ মন্তব্য শোন! যায় । 
তার কারণ সে স্ত্রী ডিগ্রীই তার জীবনের চরম মূল্য ধরে রাখেন, তাই অশান্তি দেখ! দেয় । মনে রাখতে 
হবে, সংসারে নারীর মূল্য ডিগ্রীর সংখ্যায় শুধু নয়, অন্তরের শ্রশ্বর্যোর পরিমাপে । প্রকৃত শিক্ষা! অস্তরের 
ধশ্্ধ্য এনে দেয়। আধুনিক নারী বাইরের চাকচিক্যে নিজেকে মণ্ডিত করতে গিয়ে অন্তরকে অবহেলা 
করছে, তাই সংনার তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। 

কবি একদিন লিখেছিলেন, 

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 

কেহ নাহি দিবে অধিকার ।” 

মেই অধিকার তো বর্তমান নারীসমাজ পেয়েছে কিন্তু করেছে অধিকারের অনর্ধ্যাদ! । 

“ন। জাগিলে সব ভারত-ললন ; 

এ ভারত সার জাগেন। জাগ্েনা ৷" 

স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য মর্শে মর্ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেজন্ত ভারতী নারীর আদর্শ তিনি 
লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার অপূর্ব লেখনী মুখে । 
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নারী-বঙ্গনা 

পাশ্চাত্য দেশে নারী গৃহ ও বহিবিশ্ব কোনটিকেই অবহেলার চক্ষে দেখে না। তার! সামান্যতম 
গৃহের কাজকেও হীন কাজ বলে মনে করে না, কিন্ত আমাদের দেশে দেখি অন্রূপ। তারা পাশ্চান্তোর 
অন্ুররণ করতে গিয়ে এক দিকটা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে তাদের সদ্গুণগুলিকেই 
উপেক্ষা করে যাচ্ছে। তাই স্থামীজির অনুকরণে আমিও বল্বে! যে, অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে নিজের 
বিচারশত্তি' খাটিয়ে কাজ করতে হবে। ভারতীয় নারীরা এক সময়ে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বাহিরের জগতে 
দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন । বর্তমান জগতেও সমাজের মুখ-উজ্জ্বলকারিণী নারী আছেন, তযে তাদের 
সংখা। নিতান্ত হবল্প, তার! সাধারণ সমাজের উত্ধেও বটে। আমরা চাই সাধারণ সমাজের প্রত্যেক নারী 
নিজের কার্ধ্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে অতীতের আদর্শ ভারতীয় নারীকে । শ্বাধীন দেশের দায়িত্ব কতক 
মাথায় তুলে নেবে। ঘে শিশু ভবিষ্যতে একজন নাগরিক হবে, শৈশবে সে নারীর কাছেই পায় শিক্ষা আর 
শৈশবই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি গঠন করার দায়িত্ব নারীর উপর। তাই সর্বাগ্রে আজ 
প্রতি নারীকে প্রত্যেক সংসারের হুখ ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। বহু সংসারের হখের সমষ্টিই 
দেশের সমৃদ্ধি । সমৃদ্ধি আদলেই-_ 

“ভারত আবার জগৎ মভায়-- 

শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" 

এতে নারীর বহিবিশ্বে কর্তব্য সম্পাদন করাই হবে। 

১২। নান্রী-বন্দনা* 

নারী-বন্দনা লেখার প্রারভ্তেই মনে হয় এ বন্দনা! যেন ভারতীয় নাীরই প্রাপ্য হয়। কারণ যুগের 
আদিকাল থেকে ভারতীয় নারীর যা বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ তা আশ! করি বিশ্বের অন্যান্য নারী-সমাজের আছে 
বলে মনে হয় না। যদিও হিন্দুশাস্ত্ে শ্বীকারধ্য যে, “নারী তথা গৌরী” কিত্তু তবুও হিন্দু তথ! ভারতীয় 
নারীই বোধ করি দে সম্মানের পাত্রী। ভারতীয় নারীর মধ্যে আছে সর্ব গণের সমস্থ, সর্ব্য চিন্তাধারার 
ূর্ত-আদর্শ | কি কর্তব্য পালনে, সংসার-চর্চায়, সতীবে, শোর, বীর্ধো, ত্যাগে, বুদ্ধ-নিপুণতায়, 
জ্যোতিষশান্তে, প্রচার-আদর্শে, কুটনীতিতে, আত্মত্যাগে, দানে, ধর্মে, সাহিত্যে, দয়া-দাক্ষিখো, শিল্পকলায়, 
চরিত্র-মাধূর্ষ্যে প্রভৃতি সকল দিকেরই সর্ববতোমুখী মহান্ আদর্শের অধিষ্ঠাত্রী এই ভারতীয় নারী । 

সীতার সতীত্ব, সাবিত্রীর এয়োতীর কথা ভারতকে শিখায়েছে সহনশীলতা আর অগ্রবর্তিতা। দেবী 
কুস্তীর নৈতিক চরিত্রের অবধানতার কথা৷ আজো! ভারত তথা ভারতবাসী ভুলেনি | দ্রৌপদীর রদ্ধনপন্ধতি 
ভারতের পাঁকান্নের বিশেষ অঙ্গ । তাহার অনীম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মর্যাদা! হ্বয়ং প্রীকৃক রক্ষা করতে 
এগিয়ে এসেছিলেন কৌরব-সভায় ! 

* ”কেশরী সাপ্তাহিক পব্রিক! হইতে গৃহীত । 
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ভারতের নারাঁ 

ুদ্ধধাত্রায় পুরুষের সহযোগিতা, তাঁদের সাহসবর্তিতায় সহারত! করেই রণসাজে সাজিয়ে অভিমন্থাকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন বী্ধ্যবতী উত্তরা। কর্ণপত্রী স্বীয় পুত্রবধে বেদনা-ত্যাগী হৃদয়ে ভারতীয় ত্যাগ- 
দর্শনকে যে পর্যায়ে উন্নীত “করে গেছেন, তা ভারত-নারীত্বের অমর নিদর্শন | শ্রীরাধার কামহীন পম 
ভারতে বহিয়েছে শুদ্ধ মন্দাকিনীর ফন্তধারা। বিগ্ভাবত্তায় আর জ্ঞানগরিমায় গাগা, মৈত্রেরী, লীলাব্তী 
আমাদের বিগ্তানুরাগিতার প্রধান সহায়। জ্যোতিষশীস্ত্বের জটিল জাল ছেদন করে ভারতকে শিখিরে 
জ্্যোতিষবিদ্ভা। | 

মেবারের শত শত হাজার হাজার নারী দেখিয়ে গিয়েছেন আপৎকালীন মান আর মর্ধ্যাদা, তথ! হিন্দু- 
নারীর সতীত্ব-রক্ষায় জ্বলন্ত ত্যাগপন্ধতি। বিধণ্থীর ক্র কবল থেকে কিভাবে নারীতের সম্মান রক্ষা! করতে 
হয়, কিভাবে অত্যাচারীর কর্মদক্ষতা! কূটকৌশলে পঙ্গু করে আত্মরক্ষা করতে ভারতনারী অগ্রগামী, তার 
নিদর্শন রক্ষা! করে গেলেন সতী পদ্মিনী । 

রণক্ষেত্রে নারীজাতি নিজ সম্মান বজায় করে লক্ষ লক্ষ সৈন্য চালনা করতে পারে, তার মহান্ 
ইতিচরিত্র আমাদের দান করে গেছেন রাণী ছুর্গাবতী আর রাণী লগ্বীবাঈ ; লুঠনকারী দগ্াতস্কর বিদেশীদের 
শায়েপ্ত| করে নারী-আদর্শের বিজয়পতাক। উডডীন করে গিয়েছেন নাগীশ্রেষ্ঠ! রাণী রাদমণি। 

জীবনের সেবায় স্বীয় প্রাণাধিক পুক্র নিমাইকে জনসমাজের সেবায় বিলিয়ে দিয়ে শচীদেবী ভার ত- 
সমাজের এক বিশিষ্ট ত্যাগী মহিলার আসনে অধিষ্ঠিত! হয়েছেন। যোগসাধনায় শ্বামী-অনুগামিনী জীশ্রীম। 
জীরামকৃের সহায়ক, ধারক ও বাহক । এতগুলি অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শের যেখানে সমন্বয়, সেখানে কি করে 
যে বর্তমান নারীসমাজে প্রাচীন অর্ববাচীনের কথা. ওঠে তাভাব! যায় না। আমর! দিবাচক্ষেই লক্ষ 
করছি, অতি আদিম যুগ থেকেই ভারতীয় নারীই পরিচালন! করেছেন পুরুষদের ; পুরুষসমাজের নকল 
কাজের সহায়তা করেছেন, যুগধুগান্তর থেকে-_নেহে, জ্ঞানদানে, মাতৃরূপে, মনোরঞ্নে, পতিপ্রিয়ারূপে 
সংসারের সকল কাজের পরিচালিকারূপে, অভয়দানে ভগ্মিরপে। ভারতীয় নারী জন্ম দিয়েছেন _ শিবাজী, 
রাগ! প্রতাপের ন্যায় বীর্ধযবান্ পুরুষ ; রামদাস, গুরুগোবিন্ধ, প্রীচৈতন্য, জীরামকৃঞ্চ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
অধ্যাত্ববাদী মহামানবদের-_প্রীঅরবিনোর ন্যায় কর্মযোগীর । ভারতীয় নারী গর্ভে ধরেছেন বিদ্যাসাগর, 
আশুতোব, বন্ধিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্রনাথ, হুতাষন্ত্, সাভারকার, লোকমান্য তিলক, রাসবিহারী প্রমুখ 
মানব-শ্রেঠদের। তাই ত রামপ্রসাদ মাতৃদাধনার মধ্য দিয়ে, তথা লারী-আরাধনার মধ্য দিয়েই কি 
মুক্তিপথ আছে, তারই সন্ধান দিয়েছেন ভারতবাসীদের। তাই আজ বড় ছুঃখের সাথে বলতে হয়, 
আজকের নারীসমাজ পাশ্চাত্তের অনুকরণে গঠন করতে চান ভারত-নারীদের ; তাই-ই নাকি 
প্রগতিবার্দিত।। কিন্তু আমর! তাদের জিজ্ঞাসা করি, অতীত ভারতে নারীপ্রগতির কাছে আজকের 
তথাকধিত নারীপ্রগতি কি পৌছাতে পেরেছে? সেই কারণেই আমর! আজও প্রার্থনা করি-_পাশ্চান্ত্য- 
বাদের মোহাদ্ধতার প্রাচীন বেষ্টনী যেন ছেদন করে আজকের প্রগতিবাদী ভারতীয় নারীবৃঙ্দ। লক্ষ্য করুন 
অতীত ভারতের দিকে । গঠন করুন পুরাতনের ভিত্তিতে নৃতনের সৌধমাল! ; আবার বিশ্ব উঠুক 
ভারত-নারীর বন্দনাগানে মুখরিত হয়ে । 

২১২ 



১৩। লাবীব্র আধিক্রান্র* 

নারীর অধিকার লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে। ভারতবধের নুতন শাসনতন্ত্র স্ত্রী-পুরুষের 
সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকৃত হইলেও আমাদের 
দেশে কয়জন নারী তাহাদের জীবনর পূর্ণ-সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মিশর প্রভৃতি দেশে 
নারীর ভোটাধিকার পধ্যন্ত নাই । আমাদের দেশে ভোটাধিকাঁর আছে, কয়েকজন নারী বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক 
পদেও বহাল আছেন। বন্ততঃ কাগজে কলমে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের নারীদমাজ এখন সম্পূর্ণরূপেই 
পুরুষের সঙ্গে নবমান্রাধিকার ভোগ করিতেছে । 

এ কথা অবশ্যই ম্বীকার্ধ্য, নারীর সম্মান ভারতবর্ষে চিরকালই শ্বীকৃত। বর্তমান ভারতে নারীর 

মর্ধ্যাদাবৃদ্ধির জন্য যাহা কর! হইতেছে, তাহা অতীত গৌরব অক্ষু্ণ রাখিবার জন্যই । কিন্তু বাস্তব ঘটন! বিচারে 
আমর! কি নিঃসংশয়ভাবে এ কথ! বলিতে পারি যে, সত্য সত্যই ভারতের নারী আজ তাহাদের বেদনার্ত 
ইতিহাসকে পশ্চাতে ফেলিয়া আলোকের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? শহরের মুষ্টিমেয় উচ্চ-শিক্ষিতা 
নারীকে দেখিয়া আম্মপ্রসাদ অনুভব করিলে চলিবে ন|!। বাংলাদেশে কিংবা ভারতবর্ষ নগরে 
বাস করে না গ্রামেই তাহাদের পূর্ণসন্তার বিকাঁশ। গ্রামাঞ্চলে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মা-বোনের! আছেন, 
তাহার্দের অবস্থার দিকে আমাদের আজ নৃষ্টি ফিরাইতে হইবে ৷ আমরা! 'এতদিন জানিয়া৷ আসিয়াছি, ঘরকম্না, 
সন্তান-পালন কক্সাই নারীর একমাত্র কর্তব্য । ইহা! সত্য কথা, নারীকে গৃহের কর্তব্যার্দি এবং সন্তান-পালদ 
করিতেই হইবে৷ কিন্তু ইহার বাহিরেও যে জগৎ রহিয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুবিচিত্র কলরবমুখর পৃথিবী 
তাহার উপর কি কোন নারীর কোনই অধিকার নাই? এমন অনেক পুরুষ আছেন যাহার! সভাসমিতিতে শ্্ী- 
স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাষণ দিয়াও নিজের ঘরের স্ত্রী কিংবা মেয়ের সামান্যতম শ্বাধীনতাটুকুও শ্বীকার করিতে 
কুঠিত হন; এই সব পরুষেরা স্ত্রীকে 'ভার্ধ্যা” হিসাবেই দেখিয়াছেন, 'মহধন্মিণী' রূপে নয়। ভারতবর্ষ 
একমাত্র দেশ যেখানে স্ত্রীকে 'সহধশ্মিণী”, কন্যাকে 'নন্দিনী' রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে; এই “সহধন্মিণী'র 
অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, স্বামীর ধর্মকে স্বীয় ধর্দ্দরূপে থে নারী গ্রহণ করেন তিনিই 'সহধশ্রিণী' 
আখ্যালাভের যোগ্য । এই ব্যাখ্যা অনুমারে বীরের পত্রী বিরোচিত গুণের অধিকারিণী হইবেন, বিদগ্ধ 
ব্যক্তির পত্বী বিদূষী হইবেন (অন্ততঃ জ্ঞানলাভের পিপাসা! তাহার থাকিবে), ইহাই স্বাভাবিক । এই 
সহধন্মিতার জন্যই স্ত্রীকে সহধন্মিণী আখ্যা দেওয়! হহয়াছিল। কিন্তু আমাদের সমালে এই আখ্যার 
বন্চলাংশে অপব্যবহার হইতেছে । নারীকে তাহার চরিত্র বিকাশের হুযোগই দেওয়া হয় না। মাধারণ 
মধ্যবিত্ত পরিবারেও দেখা যায় বাড়ীর ছেলের পড়া-শোনার জন্য পিতা-মাহা যত সমত্ব দৃষ্টি রাখেন বাড়ীর 
মেয়েটির প্রতি ততখানি চেষ্টা বা যত্ব নাই! ভাবটা এই, ছেলে বি্ভালাভ করিলে উপার্জন করিয়া 
খাওয়াইবে। মেয়েকে দিয়া তো আর সেই আশা নাই। কিন্তু শুধু কি অর্থার্নের জন্যই সন্তান মানুষ 
করা । বে মেয়েটিকে আজ অবহেলার মধ্য দিয়া মানুষ কর! হইতেছে, শুধু বেশতুঁবা আর খাওয়া-পরাতে 
সন্ত করিয়া রাখ! হইতেছে, কে জানে তাহার চিন্তবৃত্তিবিকাশের সুযোগ লাভ করিলে সে মহীয়সী নারী 

* "কেশরী" সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত । 
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ভারতের নারী 

হইয়! উঠিত কি না|] মানবজীবন পুরুষের কাছে যেমন অমূল্য, নারীর কাছে তো তাহাই ! শুধু প্রাত্যহিক 
জীবনের ও কর্ণের প্লানিতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা হয়। নারীর 
অধিকার আলোচন! করিবার সময় এই সত্যটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আৰৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন । এ কথাও 
যেন আমরা! ভুলিয়া! ন! যাই যে, একদিন এই ভারতবর্ষেরই নারী মৈত্রেয়ীর কে চিরসতোর বাণী আত্মঘোষণা 
করিয়াছিল-_“যেনাহম্ নামৃতান্তাম্ কিমহম্ তেন কু্ধ্যাম?" আজকালকার নারীও মৈত্রেয়ীর কথারই 
প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবে £ শুধু দিনযাঁপনের গ্লানি নয়, এমন কোন মহত্তর জিনিষ চাই যাহা! লাভ করিয়া 
নারীজন্ম সার্থক হইয়া উঠিতে পারে । 

১৪। ন্াত্রীত্র আকদর্শ* 

স্থষ্টির আদিম প্রভাতে সৃষ্টি হয়েছিল এক নর ও নারী। সেই সময় থেকেই নারী কল্যাণীরূপিণী । 
যুগের পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে, কিন্ত যুগে যুগে নারীর হাদয় পুরুষের শক্তিকে মহিমান্বিত 
করেছে, দিয়েছে প্রেরণা, সুথে-ছুঃখে আঘাতের বঞ্ধানাতের মধ্যে দিয়েছে শাস্তির মুখম্পর্শ । কল্যাণী নারীর 
হৃদয়-মন্দিরে মাদকতাশৃন্য শুভভ্রী। প্রতিষ্ঠিত। অচল শান্তি ও ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে কল্যাণী থাকেন আপন 
কল্যাণব্রতে নিরতা। তাই কৰি নারীকে দেবতার দূতীরূপে কল্পনা করে লিখেছেন £__ 

"ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি 
মুত্ার আড়ালে 

দেবতার হ'য়ে তাহারি সন্ধানে তুমি নারী 
ছুবাহু বাড়ালে ।” 

ত্যাগের মহিমায়, অকৃত্রিম সহনপীলতায়, প্রেমের পরিপূর্ণতায় আপনার প্রয়োজনকে বিসর্জন দিতে পারে 
ষে নারী, তিনিই আদর্শ নারী । এই অতি পুরাতন শাশ্বত কথা'টিকে বর্তমান জগৎ ভুলেছে ।..-ভুলেছে নারীর 
সৃষ্টি কোন্ প্রয়োজনে ।**'নারী ভুলেছে তার নিজের সত্তাটিকে । মনে হয় অধিকাংশ নারীই, ভার! যে নারী 
এ কথ! চিন্তার অবকাশ পায় না বা চায় না। এ কথা বলতে চাই না, তারা যে স্ত্রীলোক এ কথ! তারা 
ভুলেছে। দেখতে পাই যে তারা নিছক স্ত্রীলোক আর কিছুই নয়, তাই তারা প্রমাণ করেছে ।""" 

"এর! উচ্ছল জীবনের রঙে ঝলমল করছে। শুধু যৌবন এর! বাধ! রাখতে চায় কৃত্রিমতার মাঝে । 
এই সেদিনও দ্দুর পল্লীগ্রামের নারীর প্রতি অঙ্গে দেখেছি স্িষ্ন্যমার টলটলে সৌনধ্য। দেখেছি তাদের 
গড়া স্নিগ্ধ পরিবেশ, আর চিন্তা করেছি আলোক-প্রাপ্তা আধুনিকাদের কথ! 1... 

স্বাভাবিকভাবে কৈশোরের চঞ্চলতা থেমে আমে যৌবনের স্ষিগ্ধ পরিবেশে । এ সময়ে নারীর দেহে 
চাঞ্চল্য থাকে না, থাকে মনে, কিত্ত সংযম আসে বলেই সে আপনিই হয় ধীর, স্থির, সংহত । এ সময়ে 
নারী সম্বন্ধে চেতনা তার জাগে। এই চেতনা আসার সঙ্গেই নারীত্বের ছারগুলি খুলে গিয়ে, আনবে 
০ সপ শপ শিপ সপ পা 

* *কেশরী” দাপাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত। 
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মারীর আদর্শ 

সহনশীলতা, ভালবাসা, শ্রন্ধাভক্তি। তখন সে হবে নারীরূপে অভিষিক্ত । আপনিই বাধতে চাইবে নীড়, 
ঘিরে রাখবে তাকে তার মধুর আবেষ্টনী দিয়ে । প্রত্যেকের মাঝে সে নিজেকে দেবে বিলিয়ে। এতেই তার 
চরম সার্থকতা ৷ অন্যের সামান্য ছুঃখ ও অস্বাচ্ছন্গ্যের ভয়ে মে অবলম্বন করবে কষ্টকে | এট! বলগূর্ধ্বক 
আদায় করতে হয় না । এনারীর শ্বতংক্ষ9্ভ মনোবৃত্তি। আজকাল এই স্বাভাবিকতার স্থানে নারীর 
অস্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, তাই গৃহ হয়ে উঠেছে অশান্তির নীড়। অনেকে হয়ত এর প্রতিবাদ ক'রে 
বলবেন, নারীরা কেন পশ্চাতে প'ড়ে থাকবে ? তারাও জগতের সব বিষয় দেখবে, শুনবে, জানবে । এ অতান্ত 
উচুদরের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘরের সঙ্গে যোগ না৷ ন্নেে বাহিরের জগতের সঙ্গে ঘোগন্ত্র স্থাপন করতে 
যাওয়া মূর্খতা । ছোট ছোট জগতেন সমষ্টিই বৃহত্তর জগৎ্। এই ছোট জগতের একের সঙ্গে অস্তের সুসংযোগ 
থাকলে আসবে মন্তষ্টি, তারপর আসবে শাস্তি। শাস্তি থেকে শঙ্খলার স্থাষ্টি, তা থেকে নিয়মান্ুবর্তিতা । 
এর দরুণ সময়ের অপব্যবহার হবে না। অবনর সময়ে বসে বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে চিন্ত|! কর! যায় । তবে-- 
একটা কথা-স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত হফল পাওয়া] সম্ভব নয়। ঘরে-বাইরে পুরুষ নারীর ও নারী 
পুরুষের প্রকৃত সহযোগী হ'লে সব সমস্তার সমাধান হয় । 

আমর! পাশ্চান্ত জগতের সাজ-সজ্জীর অনেক অনুকরণ ক'রে গাকি, যেগুলি দ্বারা আমাদের কোনই 
নাভ হয় না। কিন্তু তাদের জীলনঘাত্রার প্রণালী মন্বদ্ধে অবহিত হ'য়ে কত্তকট! অনুকরণ করলে লাভবান্ 
হ'বে সন্দেহ নাই-যে সমস্ত $৭ থাকার দরুণ তারা জগতে এক শ্ষে জাতিরূপে পরিণত হ'য়ে জগতে প্রভাব 

বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে । 

আমি এক পাশ্চাত্যদেশীয় মহিলার সংস্পর্শে এসে জানতে পারি যে, ভাদের দেশের অধিকাংশ 
পরিবারের মহিলার সমস্ত গৃহকর্থ সম্পন্ন করেও বাইরের কাজ করে থাকেন। আমরা যদি বলি, 
আমাদের দেশে ছুদ্দিন উপস্থিত হয়েছে ব'লেই বাইরে কাজ করন্তে যেতে হয় এবং এজন্য ঘরের কাঁজ করতে 
পারি ন! তবে পাশ্চাত্য দেশে এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? তবে এ সমন্তের মূলেই সহানুভূতি ও মহমোগিতা 
প্রধান, আমি বলব । 

অবশ্ঠ স্বীকার করি, লিখে সমন্তা সমাধান করাটা নত সহজ, কাজে ততটা! নয়। তা] ছাড়া বর্তমানে 
নারী তার ু দুরপ্রসারী ৫) দৃষ্টি নিয়ে এত দুর চলে গিয়েছে যে, সহজ কথাটুকু ভেবে নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে 
আনতে পারাটা সহজসাধ্য হবে না। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে নারী যে পূর্বের মত 
সম্মান পান না, তার কারণ- নারীর প্রকৃত রূপ চাপা পড়েছে জৌলুষের নীচে । নারীর শান্ত, সংহত, 
কোমলতাভর1 অথচ প্রতিভার উদ্দবল রূপকে মানুষ আপনা থেকে করে অন্ধা । এই শ্রদ্ধা ভারতীয় নারী 
পেয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে সেই শ্রদ্ধা আজ ধুলায় লুটিয়েছে। 

আমি নিশ্চিত জানি, প্রত্যেক নারীই যদি একবার চিন্তা করবার চেষ্টা করে, ভাহলে বুঝতে পারবে ক্রি 
কোথায়। অনুস্তি-শক্তির সাহায্য নিয়ে মে নিজেকে প্রশ্ন করবে ৷ উত্তর প্রত্যেকেই নিজের বিবেকের 
কাছেই পাবে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলে নারীসমাজ ধীরে ধীরে আবার অন্তমিভপ্রায় পূর্বব-গৌরবকে প্রিতিত 
করতে পারবে জগতের মানে । 
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১৫। গুহ্্রক্্যান্র কর্তৃত্য* 
গৃহলশ্্ী' ব'লে নারী চিরদিন সমাদ্ৃত। দেই নারীকেই "গৃহলক্্ী' বল! চলে, ধার কল্যাণম্পর্শে 

শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে গৃহ । শাস্ত্রে বলে, গগৃহির্নীই গৃহ" । ধার ঘরে স্ত্রী নেই, স্ত্রীর হাতের কল্যাণম্পর্ণ ধার 
গৃহে প্রতিটি জিনিবে নেই, তার গৃহ স্দি অতি নুসজ্জিত হয়, তবু তাকে "গৃহ' বলে সম্মানিত করতে প্রবৃত্ত 
হয়ন।। কেমন যেন একটা! শুন্যতা বিরাজ করে সেই লৌন্দর্য্যের মধ্যে । ী 

বেণী বেলায় শয্যাত্যাগ কর! মেয়েদের পক্ষে আরও অনুচিত । ধারা সুগৃহির্ণী, তারা ভোর থেকে 
উঠেই ঘরছুয়ার ইত্যাদি পরিষার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করেন। ধীর! নিজের হাতে না করেন, তারা 
বি-চাকরকে দিয়ে করিয়ে নেন। রান্না-বান্না, হাট-বাজার, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র, সকল বিষয়েই গৃহিণীর 
নুতীক্ষ লক্ষা থাক! দরকার । অনেকে রাধুনী রেখে থাকেন । কিন্ত নিজে উপস্থিত থেকে রান্নার তদারক 
করেন। কে কী খেতে ভালবাসে, কাকে কী খাবার দিতে হবে, লে-দব বিষয়ে তার! এত সবর দৃষ্টি রাখেন 
ঘে, বাড়ীর জোকের কোনও অন্বিধা হয় ন। ঠাকুর বা ঝি-চাকরের হাতে রান্নার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে 
গেলে থান্াবস্ত তো “অথা' হবেই, তা'ছাড়া! স্বেহ-যত্ের স্পর্শ ন! পাওয়াতে পরিবারের সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে 
পড়বেন। পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি বা! সুস্থতা নির্ভর করে প্রধানতঃ থাগ্চের পুষ্টিকারিতা! ও বিশুদ্ধতার 
উপর । সে বিষয়ে গৃহ্িণীর সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন সর্ববাগ্রে। 

এ-ছাড়া ঝি-চাকর বিশেষত: আজকালকার বি-চাকরদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন। অনেক 
গৃহিণ বিশেষ বিপদে পড়েছেন এইভাবে বিশ্বাস করতে গিয়ে | এইভাবে নিজেই যদি কিছু সতর্ক লক্ষ্য নিয়ে 
চলেন, তবে মে গৃহিণীর গৃহে শ্রী ও শান্তি বজায় থাকবে, আশ কর! যায়। এবং এই ধরণের গৃহিণীকেই 
'গৃহলক্্বী' আখ্যা। দেওয়] ঘায়। 

বর্তমান অর্থনক্ষটের দিনে অনেক সংসারেরই অবস্থা বা হালচাল, রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। 
অর্থ উপার্জনের নেশায় পেয়েছে যেন নারীদের । পুরুষের সঙ্গে সমানে তার! ছুটছেন বাইরে-_কর্মক্ষেত্রে। 
এতে যে ঘরের টাঁন কমে বায়, এ কথা 'াশা করি কেউ মম্বীকার করবেন না। গৃহলগ্ীর আর্সন 
ছেড়ে তারা চলেছেন অর্থের তাগিদে এবং ভারা চাইছেন সেই অর্থের সাহায্যে গৃহকে প্রী-মপ্তিত করে তুলতে । 
এদিকে ঘরের কাজের ভার হয়ত থাকল বেতনভোগীদের উপর। অনেকে ঝি-চাকর-__তার উপর রীধুনী 
বামুনও রাখেন ; সুতরাং সব কাজের ভার তার্দের উপর দিয়ে গেলে গৃহিণীর সঙ্গে গৃহের সম্বন্ধ থাকে 
কতটুকু? 

সেকালের দিদিমাদের ভাড়ার ঘরের প্রতিটি জিনিষের ঘে পরিচ্ছনর-সৌন্দধ্য ও ঘত্তের নিপুণতা 
দেখতাম, এ বুগের মেয়েদের ভণড়ারে সে-যত্ু বা লৌন্দধ্যবোধ দেখি লা । মা-দিদ্িমাদের আচারের হড়িগুলি, 
বড়ির হাড়িগুলি, নিজের হাতে তৈরী শিকাগুলিরও এত যত ছিল যে, ভাড়ারে ঢুকলে ছু'দও চেয়ে থাকতে 
ইচ্ছে হ'ত। তাদের আধিক অবস্থা! হয়ত তেমন সচ্ছল ছিল না, তবুও তাদের সঞ্চয় বা সংগ্রহ করবার দিকে 
যেমন উৎসাহ এবং চেষ্টা ছিল, তেমনি সেগুলি ঘাতে সারা বৎনর ব্যবহারযোগ্য থাকে সেজন্ত ভাদের 
যন্্ও ছিল যথেষ্ট । যেন তীর্দের রাজ্যপাট ছিল রান্নাঘর এবং ভাড়ার ঘর জুড়ে । এ-সব ঘর ছুবেলা ঝাটা 
দেওয়া, সন্ধযাবেলায় “মাবের প্রদীপ" ও ধুনো দেওয়ার রীতি ছিল এই সব ঘরে। এখন অবশ্ঠ দিনকাল 
বদলে গেছে। মানুষের আধিক অভাবে রুচিও বদলে গেছে। এবং মেয়েদের ও-সব ব্ষির নিয়ে 

** “আননাবাজার পত্রিকা” ২রা মাঘ, ১৩৬১ সাল। 
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গৃহলন্মমীর কর্তব্য 

মাথাথাটানোতে গৌরব বোধ হয় না, মনকে এ মব বিষয়ে লিপ্ত করাতে অযথা! শ্রম বা সময় নষ্ট করা, মনে 
করেন হয়ত। 

যে গৃহিণীর! স্বামীর সঙ্গে অর্থোপার্ন করেন বাইরে গিয়ে, ভাদের গৃহ এবং পরিবারের অবস্থা কি 
ছাড়ায় সহজেই অনুমান করা যায়। মনে করুন ক্লান্ত দেহে অবদন্ন মনে স্বামী ফিরলেন কর্ণস্থল থেকে। 
তথনও হরত স্ত্রী ফিরতে পারেন নি বা! একসঙ্গেই হয়ত ক্লান্ত দেহ মন-নিয়ে ফিরছেন । সে অবস্থার স্বামীকে 
যকত করে খেতে দেওয়া, তার জামা-কাপড়-জুতা এগিয়ে দিয়ে একটু বাতাস কর! কিংবা হয়ত হাসিমুখে ছুটে! 
মিষ্টি কথা বলা এ ধরণের কোনও কাজই করবার মত সেই গৃহিণীর উদ্াম অবশিষ্ট থাকে কি? দ্বামীর প্রতি 
তবে কর্তব্যের ক্রটি হ'ল । 

আমাদের বাংলায় মেয়েদের (বর্তমান বাংলার ) স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভারতের অন্য প্রদেশের মেয়েদের 
তুলনায় অনেক হীন, কাজেই ঘরের এবং বাইরের কাজ ছুটোই ধীরা প্রাণপণে সমানভাবে চালাতে চেষ্টা 
করবেন, তারা ভবিষ্যতে ভগ্রস্বাস্থা হয়ে পড়বেন কিংবা হয়ত আরও শোচনীয়ভাবে অকালমৃত্যু বরণ 
করবেন । 

সস্তান যাদের আছে, তাদের সন্তানদের লালন-পালনের ভার 'আয়া'র উপর দিয়েও অনেকে অর্থের 
জগ্গ চাকরি করে থাকেন। কিন্তু মা'র সান্রিধা না পাওয়ায় শিশুদের মন ভাল থাকে না এবং মা'র পরিচর্যা 
ও যত্ব না পেলে শিশুদের দেহ ভাল থাকে না। জননীর কুস্থ দেহ না থাকলে সন্তানও হুস্থ দেহ পাবে না; 
হুতরাং এক্ষেত্রে মাতার কর্তব্যের ব্রটি দেখা দেবে । ফলে যে সব নাগরিক তৈরী হবে ভবিষ্যতে তারা 
দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ ন1| করাতে সমাজের ক্ষতির কারণ হবে। 

ধাদের স্বামীদের অর্থোপার্জনের যোগ্যতা কম, অথচ সংসারের অভাব বেশী, সেক্ষেত্রে তাদের বাধ্য 
হয়ে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। কিজ্ঞ বার! বাড়িতে ঠাকুর, চাক, ঝি, আয়া এবং প্রাইভেট টিউটার 
( ছেলেমেয়েদের ) ইত্যাদি রেখে মোটা! টাকা খরচ করেন, অথচ স্বামীর সঙ্গে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত 
থাকেন, ভীরা যে শুধু প্রয়োজনে পড়ে চাকরী করেন ভা মলে হয় না। এটা হয় তাদের সৌখিন খেয়াল, 
কিংবা ভারা স্বামীর অজ্জিত অর্থকে ঠিক 'নিজের' বলে ননে করতে পারেন ন|। 

অনেক উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের দেখেছি সীরা নিজের অঞ্জিত অর্থকেই প্রকৃত নিজের বলে মনে করেন, 
স্ামীর অজ্জিত অর্থকে মেভাবে নিতে পারেন ন1 বা স্বামীর কাছে হাত পাতঠে মঙ্কোট বোধ করেন । এটা 
মোটেই সংদারিক জীবনে বাঞ্চনীয় নয়। আজকাল গ্রামে দরিদ্র মেয়েদের মধ্যে বাড়িতে বসে “বিড়ি হৈরী 
করে অর্থোপার্জল করা একটি রীতিমত রেওয়াজ ব| প্রথার প্রচলন তয়েছে। এর ফলে তাদের পুরুষের! 
অনেকে অলস-প্রকৃতির হয়ে পড়েছে । স্ত্রীর এবং কন্যার অঙ্জিত অর্থে সংসার তাদের ম্বচ্ছন্দে চলে যাঁয়। 
পুরুষদের ন্বাস্থ্য ন্ট হচ্ছে, অকালবাদ্ধক্য দেপ। দিচ্ছে । 

নানতষের মন ঘরমুখী । পুরুষ বাইরে থেকে আনবে অর্থ উপার্ন করে, রে নারী সেই অর্থের 
সধ্ধ্যবহার করে পুরুষকে দেবে শাচ্ছন্দ্য | উত্তম উভয়ের প্রতি কোনও ন। কোনও বিষয়ে নিতরশীল 

না হলে সামী-ন্ত্রীর সম্বন্ধের মাধুর্য ক্ষু্র হয়। নিজেদের বিলানপ্রনাধনেক্র বায় সক্কোচ করে, মিতবায়ী হয়ে 
সংসারের কাজ যথাসাধ্য নিজ হাতে করলে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা! সাধামত নিজে দিলে সংসারের অর্থের 
প্রয়োজন কমে, অথচ স্বামী ও সন্তান সকলেই কল্যাণীর কল্যাণ হন্তের পরিচর্য পেয়ে ধন্য হয় এবং সংসারের 

শান্তি ও শ্রী অন্বপ্ন থাকে । গৃহের শ্রী এবং শান্তিরক্ষা ই গৃহির্ণীর প্রধান কর্তবা এবং ভাই ত' তাকে 'গৃহলক্ী' 
বলে শ্রদ্ধা জানান হয়। 
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১৬। নান্রী-প্রগাতি* 
আজকাল নারী-প্রগতি বলে প্রারই একটা কথা অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যাঁয়। তার প্রকৃত 

অর্থ ভেবে দেখ| বিশেষ প্রয়োজন । 

মেয়ের লেখাপড়া শিখবে-_পাশ করবে, চাকুরী-স্থলে পুরুষের সঙ্গে নামছেন প্রতিঘ্বন্থিতায়, মানের 
শেষে তার উপার্জনের অর্থে সংসারে আসছে সচ্ছলতা, পরিচ্ছদের শ্ব্তায় অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা রুজ, 
লিপষ্টিক মেথে শীফন-জর্জেেট পরে আর কাধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে দশ-পাঁচটা অফিস করে যে মেয়ে 
সংসারের উপার্জন বাড়াচ্ছেন এবং কোন দিনেম! বা রেস্তোর1 ধীর বাদ যাচ্ছে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা 
৮7০৮8508 কিন্তু প্রগতির অর্থ এত সঙ্থীর্ণ করে দেখা তো 
ক হবেনা। 

প্রগতি হচ্ছে অগ্রগতি । প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ । যে জাতি যত সভ্য বা উন্নত 
হবে সে জাতি তত প্রগতিশীল বলে পরিচিত হবে| নির্দিষ্ট কোন কালের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না । 
প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। এককালে যাকে প্রগতি বলে ধর! যায়, পরবর্তী যুগে হয়ত সেটা হয়ে 
যায় অচল । আবার যে ব্যবস্থা এককালে অচল বলে হয় পরিত্যক্ত, অন্ত যুগে তাকেই প্রগতির অনুকূল বলে 
ধরা হয়ে থাকে । 

নারী ও পুক্লুষ উভয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তা আছে। এই খ্যতি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই প্রগতি । 
পুরুষের কর্ণক্ষেত্র বাইরে । জ্ঞান ও কর্ণের মধ্য দিয়ে সবকিছু বাঁধা অতিক্রম করে বেঁচে থাকাই তাঁর জীবনের 
সাধনা। সেখানে তার পৌরুষ। কিন্তু নারীর হৃদয় অন্তরুখী। ঘর বীধতে হয় নারীকে । এইজস্ 
তাকে করতে হয় গৃহসাধনা। দাম্পঠাজীবনের পঙ্গে সমাজজীবনকে তার সংযুক্ত রাখতে হয়। এইজন্য 
তাকে ছুঃখ-কষ্টের তপন্ঠাও করতে ২য় । তার জন্য চাই তার শক্তির লাধনা । তাইতো “সর্ববংমহা” ধরিত্রীই 
নারীগ আদশ মাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্থান আলাদা, কিন্ত উভয়ে উভয়ের পরিপূরক | 

আগেই বলেছি প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। আমি অব্ট নারী-প্রগতির কর! বলছি- আর 
বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা । বৈদিক বুগে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা আত্মিক, ধাশ্মিক ও পারলৌকিক 
উন্নতিমাধনার চিন্তার মধ্যে মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। এই সাধন-পথে ধিনি যত বেণী এগিয়ে যেতেন, তিনি তত 
প্রগতিশীল বলে খ্যাত হতেন। উপনিধদের বুগে মৈত্রেয়ী ছিলেন প্রগতিশীল! নারী । যে ধনে অমৃত লাভ হয় 
না, মে ধন হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি অমৃত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই এই প্রগতিশীলা 
নারীর মুখস্থিত বাণী_-“যেলাহং নাম্বতাস্তাম্কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্?” আজও অমর হয়ে রয়েছে । 

এরপরে কালিদাসের যুগে দেখতে পাওয়া যায়__আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়াও সে যুগে শিল্প, সঙ্গীত ও 
কলাবিগ্যার চর্চা হ'ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজ স্বীয় প্রতিভার পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিলেন । পরবর্তী 
মুসলমান যুগে অবষ্ঠ নারীর ব্যক্তিত্ব সন্কুচিত হয়। আমাদের দেশের নারীর! মুখে মুখেই নান। নীতি ও 
ধর্মকথা গুনে এবং নিজেদের পারিপাম্বিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেদের গার্হস্থ্য জীবনের জন্য 
আদর্শ তৈরী করতেন। আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ মাতাই ছিল মে বুশের নারী-প্রগতির চরম কথা । 

* "নাননদবাজাঁর পত্রিকা” হইতে গৃহীত। 
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নারী-প্রগতি 
ভবিষৎ জাতি গঠনের দায়িত্ব নারীর । যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধাতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়ে 

থাকে । বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে যদি নারী নিজেকে যুন্তু করতে না পারে তবে সেটা হবে তার 
প্রগতির অন্তরায়। নারীর মুস্তি শাশ্বত মাতৃমুত্তি- সে সেবাময়ী, শ্বেহময়ী, করুণাময়ী । কোন শিক্ষা যদি তার 
খদয়ের এই মহজাত কোমল বৃত্তিকে নষ্ট করে দেয়, তবে সে শিক্ষা! পুরুষের পক্ষে শিক্ষণীয় হলেও নারীর পক্ষে 
অবগ্তই পরিত্যাজ্য । আবার নারী যদি শুধুমাত্র তার হৃদয়ের কোমল বৃত্বিগুলিই চর্চা করে-_বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে ন! পাঁরে, তবে তার প্রগতি হবে 
ব্যাহত। তাই নারীর হৃদয়ের সহজাত কোমল বৃত্তিগুলির সঙ্গে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ঘটাতে 
হবে নারীকে । জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণকে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নারীর--আবার 
সংসারের শ্রী-শান্তি রক্ষার দায়িত্বও নারীর। তাহ তার শিক্ষায় যদি সমন্থয় না 'আসে, তবে এ দায়িত্ব সে 
কখনই ঠিকমত পালন করে উঠতে পারবে ন!। 

অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অগ্রগতির বিচার করতে হবে। বর্তমান যুগে 
সমাজব্যবস্থা এমন একট অবস্থার মধ্যে এসে পৌছেছে, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত কর্ত্ের 
প্রয়োজন। জীবনের অর্থ নৈতিক মান নেমে গেছে অনেকখানি । তাকে উচু করবার জন্য পুরুষের পাশে 
এনে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হয় নারীকে | রাষ্ট্রের ও সমাজের অর্থিবাসী হিসাবেও নারীর 
কর্তব্য আছে। এই সমস্ত কর্তব্য যে হৃষ্ঠ,ভাবে পালন করতে পারবে সেই প্রগতিশীল! ! 

বর্তমান নারী-সমাজ যে পথে চলেছে, তাকে আমর! ঠিক প্রগতি বলে মেনে দিতে পারি না; যদিও 
বৃহত্বর মানব-সমাজে শিক্ষায়, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে কোন ক্ষেত্রেই নারীর মূল্য কম নয় বা 
অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে তার স্বানও বড় কম নয়। সুযোগ ও স্বিধ! পেলে সর্বক্ষেত্রে যে নারী তার প্রতিভার 
পরিচয় দিতে পারে তাও সর্বজনম্বীকৃত। তবুও একটা কণা থেকে যাচ্ছে। নারী-হৃদয় মাতৃ-হদয়-_ন্সেহ, 
প্রেম, প্রীতি, দয়, মায়, মেবা, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ! মানবের সমস্ত কোমলপ্রবৃত্তির আধার নারী-হাদয়। 
বিধাতা তাকে এ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তাই বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নিতে যদি তার গৃহের 
সম্বন্ধ অস্বীকার করতে হয়, তার পারিবারিক পরিবেশ অশাস্তির হাওয়ায় বিষান্ত হয়ে ওঠে, তবে সে প্রগতি 
কল্যাণকর নয় । কল্যাণকর কিছু না থাকলে তাকে প্রগতি বল! চলে ন1। 

নারীর কোন কাজ প্রগতি বা প্রগতি নয়, ভার বিচার হবে তার কাজের উদ্দেশ দেখে । একই কাজ 
কাউকে প্রগতির পথে অগ্রনর করে দিতে পারে, কাউকে বা দিতে পারে পিছিয়ে । কোন রুগ্র বা 

অর্ধোপার্জনে অক্ষম শ্বামীর স্ত্রী চাকুরি করে সংসার চালাচ্ছে বা কোন বিধব! নাবালক শিগুসন্তানদের 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সংদারের গণ্ভী পার হয়ে বাইরের জগতে এসেছে কর্শসংস্কানের আশায়, 
বা কোন মেয়ে সংসারের অশ্বচ্ছলতা! দূরীকরণের জন্য অর্থোপার্জন করছে, অথব! কোন মেয়ে যার বিয়ে হল ন। 
চাকুরিকেই সে জীবনের অবলম্বন ব'লে ধরে নিল-_এদের এই কর্মের মধ্যেই আছে ত্যাগ, আছে সংলারের জন্য 
মঙ্গল কামন1। আজকাল অনেক শিক্ষিতা নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে বৃহত্তম কর্পাজীবনে ঝাপিয়ে পড়ে। 
ভাদের উন্নত ভাবধারা, শ্জনী-প্রতিভা! বিশ্ববানবের কল্যাণে নিয়োজিত হয় । আবার কোন কোন নারীর 
সংসার কর্তব্যের পরেও নিজস্ব যে সময় ব! শক্তি থাকে, তা দ্বার। দে সনাজ-কল্যাঁণে সেবাব্রতী হয়। যে শশ্তি, 
বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, নারী তার সেই শক্তিকে সংসারের গণ্ডীতে আবদ্ধ না রেখে নিজেকে বিশের 
দরবারে হাজির করছে, তা দ্বার! বৃহত্তর মানব-দমাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধন হচ্ছে--এ-সব ক্ষেত্রেই নারীর 
কর্মকে প্রগতি বলা যায়। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিন! প্রয়োজনে কেবলমাত্র নিজেদের বিলাস-বাসন 
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চরিতার্থ করার আশায় নারীর! এসে কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে । চাকুরীর ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নেমেছে 
প্রতিন্দিতায়। তাদের উপাঞ্জিত অর্থে না আসে সংসারের হ্বচ্ছলতা, না হয় সমাজের কোন মঙ্গল । আচার, 
ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে প্রগতির ধ্বজ। উড়িয়ে এর! চলেন সর্বাগ্রে এবং প্রগতির গালভর! 
বড় বড় ধুলিই এদের মুখে শোনা যায়, কর্ণাক্ষেত্রে এর বিপরীত আচরণ করে থাকেন | এরা প্রগতিশীল 
ন! হয়ে প্রগতির পরিপন্থী হন। 

আগেই বলেছি কণ্ধব কল্যাণকর না! হলে তাকে প্রগতি বলা চলে না। যে নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে, 
নে পারিপার্খিক আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার বিদ্ভাও আয়ত্ত করতে পারবে । প্রগতির পথে চলাও 
তার পক্ষেই সহজ । 

১৭। ব্রন্ধনশাআায় নান্্রী* 
বাঙ্গালী মহিলার জীবনে রান্নাঘর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অপরাহের দামান্ঠতম অবসর বাদ 

দিলে তাকে প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এমন কি অনেক পরিবারে মধ্যরাত্রি পর্যগ্তও রান্নাঘরে কাটাতে 
হয়। আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে অনেক তরুণীর] রান্নাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে বিরন্ত অনুভব করেন এবং 
অশিক্ষিত দীসদাসীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। বর্তমান বাঙ্গালী-দমাজের দৈহিক অবনতির 
যতগুলি কারণ আছে, এটিও তাদের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ । নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি ও 
প্রাণের দরদ দিয়ে সামাগ্তা পরিশ্রমের পরিবর্তে গৃহস্থ মহিলার! যেভাবে পরিবারের মকল লোককে পরিতৃপ্ত 
করতে পারেন, ঝি-চাকরের দ্বারা তার সামান্যতম অংশও পূর্ণ হয় ন1। রান্নাঘরে ঝি-চাকরের প্রতিপত্তিতে 
ন1] আছে প্রাণ ন| আছে তৃপ্তি। 

পরিবারের মকলের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে পোশাক-পরিচ্ছদ, 
অলঙ্কার ও প্রসাধনের মতই রান্নাঘরের দিকেও শিক্ষিত মহিলাদের দৃষ্টি আরোপ কর! উচিত । 

পরিবারের কর্ণধার যেমন সকলের প্রতি কর্তব্যের জন্য আপনার শরীর ও প্রাণপাত করে চলেছেন, 
তেমনি পরিবারের সকল লোকেরই উচিত তার দিকে কর্তব্যপূর্ণ দৃষ্টি জাগ্রৎ রাখা । সকলেরই মনে রাখ! 
উচিত যে, এ একজনের কর্নাক্ষমতার উপরই সমস্ত সংসার নির্ভর করছে৷ তাই তাঁর শরীর, মন প্রভৃতি 
যাতে সুস্থ থাকে, তার প্রতি নকলের লক্ষ্য রাখা কর্তবা | 

এই সমস্ত পরিবারে নারীদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ করে আহীরাদির দিকে তাদের কতদূর সজাগ থাকা 
উচিত, সেই বিষয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব। “বাচবার জন্যই খেও, খাওয়ার জন্যই বেঁচ না।” এই 
প্রবাদ বাক্য থেকে স্পষ্টই খাওয়ার গুরুত্ব উপলদ্ধি করা যায় । উদর-পূর্থিই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় | 

* “আনন্দবাজার পত্রিকা" (»ই বৈশাখ, ১৩৬৩ মাল ) হইতে গৃহীত। 
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বাচবার জন্, সত্যিকার জীবনীশক্তি নিয়ে পৃথিবীর কাজ করার জন্থই আহারের প্রয়োজন । তাই আহার্যয 
দ্রব্য পরিবেশন ও গ্রহণের বিশেষ কতকগুলি ধারা আছে। 

অনেক পরিবারেই শুনতে পাওয়া যায়, পরিবারের কর্তা আজ না থেয়ে অথবা! গত রাত্রের বানি খাবার 
কোনরকমে নাকে মুখে গুজে অফিসে রওনা হয়েছেন । কারণ অন্বেষণ করলে জানা ধায় অনেক কিছু। 
হয়ত বা! সময়মত বাজীর এসে পৌছয়নি, অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় বা ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় 
খুব চেষ্টা কবেও সমন্ত রান্না সময়মত সম্পন্ন করা যায় নি। অসুস্থতা বা অনুরূপ কোন জরুরী কাজের কথা 
স্বতন্ত্র। কিন্ত অনেক স্থানে আলম্ত এবং কর্তবাজ্ঞানহীনতাও এর জঙ্য দায়ী। কোর্ট-কাছারী, অফিস এবং 
ক্ুুল-কলেজের যাত্রীদের সময়মত ন্নান-আহার করিয়ে নিয়মিত কাজে রওনা করিয়ে দেওয়া পরিবার-কর্ত্রীর 
একটা বিশেষ দারিত্ব হওয়া উচিত। যার যে সময় রওন] হওয়ার কথা, তার অনেক আগেই রান্না সম্পন্ন 
করা কর্তব্য । হাতের কাছেই কর্মস্থল পাওয়া যায় না বা সকলের ভাগ্যে মোটরগাড়ী জোটে না। অল্প 
বিস্তর সকলকেই হাট্্তে হয় এবং ট্রেনে, ট্রামে, বাসে ঠানাঠামি করে দ্রাড়িয়ে এবং ঝুলে ঝুলে জীবন বিপন্ন 
করে চাকুরীস্থলে পৌছিতে হয়। দেরী হলে লাল কালির দাগ পড়ার, মাইনে কাটার এবং বড়বাবুর কটু কথা 
শোনার সম্ভাবন! থাকায় যাত্রাকালে অফিস-ঘাত্রীদের কোন কাগজ্ঞান থাকে না। এ-হেন অবস্থায় পেটে 

কম ভাত পড়লে সারাদিন তার কি অবস্থা হয়, তা সহজেই অনুমেয় । তাছাড়া মময় অভাবে উত্তপ্ত কতকগুলি 
খাদ্য মুখ পুড়িয়ে গোগ্রাসে গিলে ছোটার ফলও অন্ীব ভরম্কর। ছুই একদিনে 'এই বিক্রিয়ার ফল 
উপলব্ধি কর! যায় না । কিন্ত যাকে বাকী জীবন এভাবেই চলতে হবে, তার ভবিস্তৎ যে কতখানি বিষাদময় 
শা অনেক অফিল-বাত্রীই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের লোকেরা! তিলে তিলে অনুভব করছেন । 
দুরারোগ্য রোগে ক্রমেই জীবনীশঞ্তি হারিয়ে চাঝুরে সংসারের ভবিষৎ অন্ধকার করে আনেন। নিদ্ধারি5 
সময়ের অল্প কিছুকাল আগে রান্না সম্পন্ন করতে পারলে, ধীব্রে-স্ুস্থে কম বা বেশী ন! খেয়ে ক্লটিমত এবং 
পরিমাপমত আহার কর! যায় এবং আহারের পর বেশ কিছু বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হওয়] 
সম্ভবপর হয়; এই বাবস্থা পরিবার-কর্তার পক্ষে বখন ন্বাস্থ্যপ্রদ পরিবার-কত্রীর পক্ষেও তেমনি তৃপ্তিদায়ক | 
সমন্তদিন চাকুরে যেমন অভুক্ত না থেকে প্রফুল্ল মনে আপনার কাজ করতে পারেন, বাড়িতে মহিলারাও 

তেমনি মানসিক উদ্বেগ না! রেখে নিশ্চিন্তে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে পারেন । 

চাঁকুরেদের সকালে এই খাওয়াটা শুপ্ত, চচ্চড়ি, ডাটা প্রভৃতি দিয়ে রাশিকৃত না করাই উচিত। 
কারণ, ওগুলো খেতে ভাল লাগলেও সময় বেশী লাগে । নে ধরণের সময় অনেকেএই হাতে থাকে না। 
তাই অবস্থানুযায়ী মাছ, ডাল, ভাজা, তরকারি প্রভৃতি সাধারণ খাবারের ব্যবস্থাই উপযুক্ত । এই খাবারগুলি 
সব সময়ই লঘুপাক হওয়া! বাগ্তনীয়। রাত্রে অথবা ছুটির দিনে আমোদ-আহ্লাদ করে সবাই মিলে নতুন 
কোন আহাধ্য গ্রহণ কর! আনন্দদায়ক | 

বিছ্যাশিক্ষার মত রানীও বিশেষ যত্রনহকারে শিক্ষা করতে হয়। সঙ্গীত-পিপান্নকে গান শুনিয়ে 
যতটা আনন্দ পাওয়া! যায়, নিজ হাতে প্রস্তত নূতন নূতন খাবার থাইয়েও অনুরূপ আনন্দ পাওয়া যায়। 

বত্বদহকারে ধীরে ধীরে চেষ্টা! করলে অতি অল্প সময়েই একজন পাক রাঁধুনী হওয়া যায়। 

রোজ একই রকম খাবার থেতে থেতে মুখে অরুচি আদা! অত্যন্ত স্বাভাবিক । তাই বাড়ির মেয়েদের 
উচিত নৃতন নূতন খাবার তৈরি শিক্ষা করা। 

রান্নাঘরের পরিফণার-পরিচ্ছন্ততার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিত্ত আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে 
এই ঘরটি অন্তান্ঠ ঘর 'আপক্ষা অনেক অযত্থে থাকে ; ঝুল, কালি, কয়লা, ঘুটেতে এর রাপট অতীব 
কুৎসিত। তাছাড়া তরিতরকারীর খোসা, ভাতের ফেন প্রভৃতি দ্বার এর পার্বতী স্থান পর্য্যন্ত নোংরা 
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করে রাখা হয়। এ কাজটি কর! মোটেই উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকটি জিনিসের পরিচ্ছন্নত! পরিপাক- 

ক্রিয়ার সাহায্য করে খাকে। 

আহার পরিবেশনকালে রাধুনীকে অনেকভাবে সংযত থাকতে হয়। কোন প্রকার উত্তেজিত বা 

বিরভির ঘটনাও খাওয়ার সমর উত্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরে অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই নানাপ্রকার সাংসারিক জটিল সমন] খাবার সময়ই আলেশ্চন! করা হয়। ফলে অশান্ত মন নিয়ে 

খাওয়ার দরুণ পরিপাকক্রিয়ার ষথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে থাকে এবং অন্যমনক্কতার জন্য জিভেতে কামড় লাগা, গলায় 
থাবার বেধে যাওয়ার বিপদ ঘটার ষস্ভাবনা খুব বেশী। তা] ছাড়। তর্কের জন্য খাবার সময় বেশী কথা 

বলায় আহারধযদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ধষিত হয় না এবং হজম ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে । 

এই তো! গেল পুরুষদের আহারের প্রতি নারীদের কর্তব্যের কখ!। নারীদের নিজেদের প্রতিও তাদের 
অনেক কর্তব্য আছে। তীর! এমন বেজ্ঞানসম্মত উপায়ে বা স্বাস্থাপ্রদভাবে সংসারের প্রতিটি কাজ করবেন, 

ঘাঁতে তার! নিজেরাও প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে আনন্দ পান, শক্তি পান। নিজের বুদ্ধির দোষে বা অশিক্ষার 
জন্ত এমন কুসংক্কীর অনুসরণ করবেন লা, যাতে তিমি নিজে ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে অভীবের সংসারে সমস্ত 
বাঁড়িয়ে তোলেন। অবসরমত বিশ্রাম লওয়া, লঘু হাঁসি-ঠাট্টায় অংশ গ্রহণ করা, বাড়ীর বাইরে বেড়ান, 
বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করা, সময়মত ম্নান-আহার কর] এবং সংস্কৃতিগত আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ কর! উচিত । উৎকৃষ্ট সাহিতাপাঠ নারীজীবনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ । এই সমস্ত 

ক্রিয়াকলাঁপে নারী তার জীবনশদ্ভি, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের রুচি অনায়াসেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন । 

১৮। নান্্রীসমস্য।* 

আজ তোমাদের কাছে মেয়েদের সমস্তা সম্বন্ধে বলব £ মানুষ ঘত প্রাচীন এ-সমস্তাও তার বাহারূপে 
ততই প্রাচীন, কিন্তু যুলে গেলে তা আরও বেশী প্রাচীন। আর যে বিধি সে সমস্তার নিয়ন্ত্রণ করে ও তার 

সমাধানের সন্ধান দেয়, তাকে জানতে হলে যেতে হবে বিশ্বহির আদিতে স্থষ্টিরও বাহিরে । 

প্রাচীনতম ্রতিহাধারার কোথাও কোথাও, সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীনগুলিতেই বলা হয়েছে যে বিশ্বসথষ্টির 
হেতু হর নিজেকে বাহিরে বন্ততৃত প্রকট করে দেখবার জন্য সেই একম্ সৎ এর ইচ্ছা ; তাঁর এই আত্ম- 

বিস্বজনের প্রথম ধাপ হ'ল চিৎশভির আবির্ভাব । তাই প্রাচীন সব এতিহা বলে থাকে যে, পরাৎপর 
হলেন পুরুষ এবং চেতন! স্ত্রী_-এই রকমে নুতরপাত প্রথম বিভেদের, শুচন! লিঙ্গভেদের ; আর এই রকমেই 
এল নারীর আগে পুরুবের স্থান বস্ততঃ স্ষটির পূর্বে যদিও ছুজনে এক, অভিন্ন এবং যুগপৎ অস্তি, তবু পুরুষ 
প্রথমে সিদ্ধান্ত করলেন এবং তারপর প্রকৃতিকে প্রকট করে ধরলেন সে-দিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে । এর 
অর্থ প্রকৃতি ছাড়! ্ ষ্ট নেই, আবার কারণ হিসাবে পুরুষের ইচ্ছ। ছাড়া! প্রকৃতির প্রকাশ নেই। 

* "ড্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা” হইতে গৃহীত। 
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অবস্থ প্রশ্ন তোলা যায় এই ব্যাখ্যা একান্ত মানুষী রচনা কিনা । কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, যে 
ব্যাখ্যাই মানুষ দিক --অন্ততঃ তার প্রকাশের ভঙ্গিতে তা সর্বদা মানুষী ভাবের হতে বাধ্য । ব্যজিবিশেষ 
অজ্ঞের এবং অঠিন্তোর দিকে তাদের আধ্যান্ত্বিক উত্তরণে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন মাম্ুষী প্রকৃতিতে একটা 
অপূর্বব ও প্রায় অনির্ববচনীয় উপলব্ধির মধ্যে যুক্ত হয়েছেন লক্ষ্যের সঙ্গে । কিন্তু যখন তারা চেয়েছেন অপরেও 
ন্লেই আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হোক, তখন জিনিসটিকে ভাষায় বাধতে হয়েছে, বোধগগমা করে তুলতে গিয়ে 
মান্ুধী করেই ধরতে হয়েছে, প্রতীকের আশ্রয়ে ধরতে হয়েছে । 

কথ! তোল! যেতে পারে আবহমানকাল ধরে নারীর উপর পুরুষ যে আশা পোষণ করে আমছে তার 
শ্রে্ত্ববোধ, তার জন্য কি দীয়ী নয় এই মব অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের বর্ণনা ? কিম্বা এন ব্যাপক বিস্তৃত যে 
শ্রেষ্ঠতাবোধ তাই জন্ম দিয়েছে এসব অভিজ্ঞতার শুত্রকে ? 

মোটের উপর, মূল কথাটি তবু অবিসম্বা্দী ১ পুরুষ নিজেকে ভাবে শ্রেষ্ঠ এবং চায় প্রতৃত্ব করতে, নারী 
নিজেকে বোধ করে নিপীড়িত এবং প্রকান্ঠে অথবা গোপনে করে বিদ্রোহ ; ঘুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই 
নরনারীর দ্বন্ব__নান] রূপে নান! ভঙ্গিতে প্রকাশ হলেও তার মূলে এই একই জিনিম। 

অবগ্ঠ পুরুষ সব দোষ চাপায় নারীর উপর, আর ঠিক তেমনি ভাবেই নারী সব দোষ চাপায় পুরুষের 
উপর; প্রকৃতপক্ষে দু'জনেরই পাওয়া উচিত সমান দোষের ভাগ এবং কেউই অপরের চেয়ে শরে্টত্ব দাবি 
করতে পারে না। তাছাড়া ঘত্দিন না এই ছোট আর বড়র চিন্ত! মন থেকে মুছে ধায় ভতদিন এই যে 
অবোঝাবুঝি ছুই পক্ষকে ঠেলে দিয়েছে ছুই বিরুদ্ধ দলে, তার অবনানও নেই, সমস্যারও সদাধান নেই। 

সমস্তাটি নিয়ে এত কগা বলা হয়েছে, এত কথা লেখা হয়েছে, এত বিভিন্ন দিক থেকে তার বিচার 
হয়েছে যে, সে সব কথা! পুরোপুরি বলতে গেলে একথানি বইতেও স্গুলান হবে না। মোটের উপর তত্ব সব 
থুবই সুন্দর অন্তভঃপক্ষে সবই মূল্যবান তার! ; তবে কাধ্যতঃ ঠিক ততখীনি দার্থক নয়; বাস্তব লাভের দিক 
থেকে বলা চলে না আমর! সেই প্রস্তরযুগ ছাড়িয়ে খুব বেশীদুর এগিয়ে গিয়েছি। কারণ পারস্পরিক সন্বন্ধ 
নিয়ে নরনারীর লণান ছুরবস্থা-_প্রভুত্ব করেছে একজন, আগ অন্যজনের দাসত্ব একটু শোচনীয় ত বটেই। 

দান ছাড়া আর কি, কারণ-- লোভ, মোহ, মাৎসর্ধ্য থাকলে তাদের দাম হতেই হয়, আবার যাদের 
উপর নির্ভর করে সে-সব ভোগনখের চপ্রিভার্থতা, তাদেরও দান হতে হয়। 

এই রকমে নারী পুরুষের দাসী -কারণ, তার আসক্তি পুরুষ ও তার বলবীর্য্যের প্রতি, কারণ-স চায় 
একখানি নিশ্চিন্ত নীড়ে আশ্রয়, সর্বোপরি রয়েছে তার মাতৃত্বের লোভ; অন্যদিকে পুরুষও তেমনি আবার 
নারীর দাস, হেতু তার অধিকার-প্রবৃত্তি, ক্ষমত! ও প্রভূত্ের প্পৃহা, যৌন সম্বন্ধে প্রতি আকর্মণ আর বিবাহিত 
জীবনের ছোটথাট হুথ-মুবিধার উপর তার আসস্তি। 

তাই কোন আইন-কানুন নারীকে মুক্তি দিতে পারে না, যদ্দি না সে নিজেই নিজেকে মুস্ত করে ; 
তেমনি পুরুষেরাও দাসত্বের হাত থেকে মুদ্তি পাবে তখনই, যখন ভিতরের সব দাসহ্ থেকে নিজেকে ছাড়াবে । 

একটা প্রচ্ছন্ন কঠিন সংশ্রামের অবস্থা সর্বদাই রয়েছে অবচেতনার স্তরে -এমন কি, শ্রেষ্ঠ যার! 
তাদের মধ্যেও ; এরকম ঘটা! অনিবার্ধ্য যদি না মানুষ সাধারণ চেতনার উদ্দে উঠে মায়, পূর্ণ চেতনার সঙ্গে 
মিশে যুন্ত হয়ে যায়, পরম সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়। কারণ-_উর্ঘচেতন! লাভ হলে দেখা যায়, পুরুষ ও 
নারীর মধ্যে পার্থক্য শুধু দেহগত। 

বস্ততঃ হতে পারে, পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথন দিকে ছিল একটা শুদ্ধ নর ও একটা শুদ্ধ নারীর রাপ-_ 
উভয্বের ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখং পরিফ্ার পার্ধকা ; তারপর কালে গতি-প্রবাহের সঙ্গে নানা মিশ্রণের ফলে 
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পুরুধানুক্রমে ধারার প্রভাবে সব ছেলের! তাদের মাতার সাদৃণ্ত পেল মব মেয়ের! পেল তাদের পিতার 
সাদৃগ্ । সামাজিক উন্নতিকল্পে একই রকম কাজ প্রস্ৃতির ফলে আজ আর সেই আদি রূপটাকে চেনাই যায় 
না; বনু পুরুষ বহু ভাবে, গুণে মেয়ের মতো, বহু মেয়ে বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বহুভাবে গুণে পুরুষের 
মতে! । তবে ছুঃখের বিষয়, শারীরিক আকৃতির দরুণ এই কলহের অভ্যান আর গেল ন! বরং প্রতিযোগিতার 
মনোবৃত্তির ফলে বেড়েই চলল বোধ হয়। 

মানসিক অবগ্া ভাল যখন তখন নর ও নারী উভয়েই ভুলে ঘায় এই ঘৌন বিভেদ । তবে সামান্ঠ 
উত্তেজনায় তা আবার দেখ! দেয়--নারী বোধ করে সে নারী, পুরুষ বোধ করে মে পুরুষ, আবার শুরু হয় 
অন্তহীন কলহ- কখনো! এ রূপে কথনে। ও রূপে, খোলাখুলি অথবা প্রচ্ছনভাবে, আর সম্ভবতঃ যত প্রচ্ছন্ন 
ততই মন্ান্তিকভাবেই ৷ মনে হয়--এধার! চলবে সেদিন পর্য্যন্ত যেদিন পুঞুষ ও নারী বলে কিছু থাকবে না 
থাকনে যৌনলাঞনামুন্ত' দেহের আধারে আদি ধক্যকে প্রকট করে জীবন্ত আত্ম! সব। 
তাই তো আমরা স্বপ্ন দেখছি সেই পৃথিবীর-_ পরিশেষে সেখানে সব বিরোধের হবে অবসান, যেখানে 

দেখা দেবে সেই মানব যে হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ হৃষ্টিসমুহের সময়, নিজের একীভূত চেতনা ও কর্মের মধ্যে 
মিলিয়ে ধরবে ভাবন! ও ত্রিয়াকে দৃষ্টি ও হৃষ্টিকে । 
সমস্যাটির এই হৃষ্ট,ও স্থায়ী সমাধান যতদিন না হয় ততদিন মে ভারত এবিষয়ে, অস্তান্য আরো! 

অনেক বিষয়ের মতো, মনে হয় দারুণ বিষম বৈপরীত্যের দেশ, সে-ই এনে স্থাপন করতে পারে এক বৃহৎ 
ও সর্বগ্রাহী সমম্থয়। 

ফলতঃ ভারত নয় কি সে দেশ যেখানে দেখি বিশ্বহষ্টিকারিণী, অহ্রনাশিনী, সকল দেবতার 
সর্বলোকের জননী সর্বববরদাত্রী পরাশক্তি মায়ের উদ্দেশ্ঠে উঠেছে নিবিড়তম ভক্তি, পরিপূর্ণ পূজা! আরাধনা । 

এই ভারতেই আবার দেখি না কি নারীত্বের প্রতি তীত্র ঘবণাঁ-তারই নাম প্রকৃতি, মায়া, ছুষ্টা 
ছলনা, সকল পতন ও ছুর্গতির হেতু সেই প্রকৃতিই এনে দেয় ভ্রান্তি, মালিন্য, সেই ভগবানের কাছ থেকে 
সিয়ে নিয়ে যাঁয় দুরে। 

ভারতের জীবন আগ্যস্ত এবং বৈপরীত্য ভরা; তারই ফলে অন্তরে ও চেতনায় তার বেদনার ভার ; 
কত দেবীর কত মন্দির এখানে ; এখানে দেবী ছুর্গার কাছে তার সন্তানরা আশ! করে তাদের সিদ্ধি ও মুক্তি ) 
আবার এদেশেরই একজন বলেনি কি যে নারীদেছে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন না কখনো কারণ সেক্ষেত্রে কোনে 
বুদ্ধিমান ভারতীয় ভাকে চিনতে পারবে ন1। মুখের বিষয় ভগবানের উপর এমন সঙ্কীর্ণ মনের এমন হীন 
ধারণার প্রভাব পড়ে না । তিনি যখন মানুষী তনু ধারণ করতে চান তখন কেউ চিনুক ন! চিনুক সে চিন্তা 
বিদ্দুমাত্র তাকে বিচলিত করে না। অধিকত্ত যতবার তিনি এসেছেন এই এখানে মত্ত্যলোকে, ততবার মনে 
হয় শাপ্রজ্ঞ পণ্ডিতের চেয়ে সরল শিশু এবং সহজ অস্তরকেই বেশি সমাদর দেখিয়েছেন । 

একটা নুতন চিন্তা একটা নুতন চেতনা যতদিন না! প্রকৃতিকে বাধ্য করে স্থাষ্টি করতে এক নুতন শ্রেণীর 
জীব, যারা! প্রজননের 'ীশব উপায় থেকে মুন্ত হবে, যার! যুগ্লল যৌনসত্ত। হিসাবে থাকবে না৷ ততদিন সর্বত্র 
সকল ক্ষেত্রে বর্তমান মানবজাতির উন্নতির জগ্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হবে এই ছুই শ্রেণীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, 
তাদের দেওয়া! একই শিক্ষা! একই অনুশীলন, শেখানো! সকল যৌন বিভাগের উর্ধে স্থিত এক ভাগবত সত্যের 
সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংধোগের মধ্য দিয়ে সব সম্ভাবনা, সব হুসঙ্গতির উৎসকে কি রকমে লাভ করা যায়। 

মনে হয় বৈপরীত্যের দেশ ভারত নূতন ভাবের জন্ম দিয়েছে যেমন, তেমনি নূতন সিদ্ধিরও হবে অখ্রদুত। 
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৯৫ 

১৯। ভ্াব্রতেত্র নাত্রী 

ভারতের ধূলি-কপা, ভারতের বাম্ুবহু-বারি, 
পুত করি+ ভারতের নারী-- 

গৌরবের সিংহাসনে বিজক্ষিনী ছিলে অধিষ্ঠিতা, 
ব্েহ, প্রেম, করুণায় শাস্তিময়ী বিশ্বের পৃজিতা 

শমন চমকি” গেছে তোমার সে দীপ্ত মহিমায় 

জীবস্ত ভাষায় 
লেখা তার ইতিহাস আজে সেই গাঙ্ছুড়ের জলে 
গভীর কাম্যকবনে অন্ধকার ছায়1-তরুতলে । 

তুমি ছিলে ভারতের সাধবী সতী, দময়স্তা, সীতা, 
অয়ি স্থচবিতা ! 

মহীয়সী সম্ত্াজ্জীর মত 

আপনার গৃহ-রাজো শৃঙ্খলাক্স অতন্দ্র নিয়ত ; 

ছিলে তুমি শক্তিম্দী-__-ওগো! রাজরাণী ! 

তোমারি সে বাণী 

ছিল আজ্ঞা, উপদেশ, সাস্তনা ও প্রীতি-সম্ভাষণ, 
নারীতথ ও মাতৃত্থের কি অপূর্ব মধুর মিলন ! 
তোমারি পবিভ্র অক্ষে করি তব বক্ষঃস্থধা পান, 

তোমারি সম্ভান 

কত স্যরি, শিল্পী, কবি, বিশ্বজয়ী কত মহাবীর 

তোমারি গৌরব বহি" পায়ে আলি নোক়াযেছে শির 

সে গৌরব দলি? ছুটি পায়-_ 

উন্মাদিনী ওগে! নারী আজ তৃমি চলেছ কোথায় ! 

তুষার-মণ্ডিত-শির উচ্চ-গিব্রি-শিখরের মত, 

তুমি চলিয়াছ ধারা-নিঝরের প্রবাহে নিয়ত-_ 
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নিভৃত সে গুহার অঞ্চলে, 

স্েহময় অন্তঃপুর-তলে ! 

ধ্বসিয়! পড়িতে চাও সেই তুমি কিসের আশায়, 
কিসের কাঙ্গাল তুমি মত্তা আজি কোন্ মদিরায়? 

ত্বর্গ-চ্যুতি হেরি তব আজ 
কত ক্ষোভ, কত লজ্জা! জেগে ওঠে মরমের মাঝ ! 

ভবিষ্বের শিশু কাদে, নেহহার! গৃহের মাঝার £ 

তুমি নির্ষিবকার-_ 
বিশ্ব জয়ে চলিয়াহ-_মোহ ঘন অন্ধকার পথে, 
ভাসায়ে গৃহের শাস্তি অশান্তির ছুনিবার আোতে । 

কোন্ বাশী আজ তোম! গৃহ হতে পথে নিল টানি, 

ভেবেছ কি একবার হে জননি, বিশ্বের কল্যাণী ! 

সংসারের নিত্যকশ্মে, পুরুষের প্রতিযোগিতায় 

এত ব্যগ্র কেন তুমি হায়! 
হোক সে গে। মহাশক্তিমান্ 

তুমি কেন তুলে গেলে হায় নারী মে তোমারি দান। 
বিশৃঙ্খল গৃহাজনে জমে ওঠে অযত্ব জগ্ডাল,__ 

ন্েহ সে শুকায়ে গিয়ে আজি শুধু হয়েছে কঙ্কাল; 

লক্ষ্মীর সিন্দুর ক্ষোস্ছে স্নান হ'য়ে আসিছে কৌটায়, 
মণ্ররী ব্যথায় ঝরে দীপহার! তুলসী-তলায় ! 

গৌরবের মাক়াঁমরীচিকাঁ_ 
তোমারে পরালে! আজি অগৌরবে একি রজোটীক! । 
বুঝিবে না তবু নারী অভিযানে মত্তা জয়রথ, 
কি হারায়ে কি পেয়েছ আজিকার প্রগতির পথে ? 
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২০। কয়েকটা পন্নীক্ষিতি টোটকা ওঁষধ 
( কবিরাজ - আচার্য প্রীউন্দুশেখর তরকী চার্যা, স্তায়-তকতীর্ঘ ) 

খগুনে পোড়ায় ১--১। চশসহ নারিকেল তৈল ফেনাইয়া দর্ধস্থানে লাগাইবে। 
২। পুড়িবামাত্র কেরোমিন তৈল দিলে ফোন্গ] ব| ঘা হয় না; জ্বালাও তৎক্ষণাৎ দুর হয়। ৩। পোড়ার 
ঘায়ে কাচাছদ্ধের পটী দিলে ভ্বাল! দূর হয় ; ক্ষত হইলে শুকাইয়! যায়। ৪। ডিমের সাদা অংশ পোড়ার 
ঘায়ে লাগান ভাল। 

কাটিয়া বাওয়ায় বা রক্জপাতে £--১। আয়াপান ( বিশল্যকরণী ) পাত! চট্টকাইয়। 
তাহ দ্বারা বাধিয়। রাধিলেও রক্ত বন্ধ হয়। ২। বরফ লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হয় ৩) গাদ। 
ফুলের পাতা পিষিয়া বাঁধিলে রক্ত বন্ধ হইবে । &। দুর্বা বা আপাং পাতার রস লাগাইলে রজ্্পতন 
বন্ধ হয়। 

ক্ষতে £- বহু ও তিল একত্র পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে লী ক্ষত পূরণ হইয়া 
শুকাইয়া যায়। 

মচকান বা থেওলান ব্যথায় $--চুণ ও হলুদ একত্র মিশাইয়। গরম করিয়া 
প্রলেপ দিবে। আদা ও নজিনার ছাল পেষণ করিয়া বাধিয়া রাখিলে বেদনা থাকে না। ৩। ঠাওা 
জলে বা বরফে স্থানটির বেদনা কমাইয়। দেয়। 

কাটা, লোহা বা জূচ বিধিলে £--১। কাটা তুলিয়া সেই স্থানে লবণ দিয়া রাখিবে। 

২। গরম চুণ লাগাইলেও ব্যথ! থাকে ন|। ৩। লবণের গরম সেক দিলেও অনেকটা শান্তি হয়। 

কীটাদির দংশনে $_-১। মৌমাছি কামড়ালে মধু দিয়া সেইস্থানে গরম লাগাইবে। 
২। বোল্তা কামড়াইলে সরিষার তৈল বা কেরোদিন শৈল লাগাবে । ৩। বিছা কামড়াইলে সদ্য গোবর 
গরম অবস্থায় লাগাইবে | চুণ ও লেবুর রস লাগাইলেও যন্ত্রণ। সমূলে নষ্ট হয়। ৪ | শুয়াপোকা লাগিলে 
ছুরি দিয়া ঘষিয়৷ চুণ লাগাইলে যন্ত্রণা থাকে না। ৫। বকুল বীচি পিয়া! চন্দনবৎ করিয়! প্রলেপ দিলে যে 
কোন কাটদষ্র যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূর হয় । সিংমাছ কাটা! দিলে বশটানটের পাঠার রস লাগানমান্র যন্ত্রণা 
কমিয়া যায় [কাকড়া বিছা কামড়াইলে হোগ্ল! পাঠা! পুড়ায়া ট্টহার ছাই ক্ষতস্থানে দিবামাত্র যন্ত্রণা 
দূর ভয় ।-- সম্পাদক ] 

কুকুর বা! শিয়াল কাষড়াইলে :--ইক্ষুণড় খুব পাইবেন এবং স্বতপক্ক নিরামিষ তিন 

সপ্তাহ থাইবেন। শাঁক-অম্বল না খাইলে অবগ্ঠ আরোগালাভ 
করিবেন। উহা বন্ধ পরীক্ষিত। 

বিষ খাইলে 2-. প্রথমেই বমন করাইবে, নিদ্রা যাইতে দিবে না) ১। লবগঞ্জল তাম। 

কলের সঙ্গে দিলে বমি হয়। লবপজল বা! কলমীশাকের রন পান করাইলে বমন হয়। ২। ১ রতি 
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তুঁতে চুর্শ পুরাতন গ্টেতুল ভিজান জলে কিছু চিনি দিয়া পাঁন করিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইব যাইবে । : 
৩) ম্বপভিন্ম ও মকরধ্বজ ১ মাত্রা দেওয়া ভাল। [ভেতুল ও গোবর জল পান করিলে বিষ 
কাটিয়া যায়।--সম্পাদক ] 

সর্বধাজ-বেদনাযুক্ত নবজ্বরে $__সমপরিমাণে বেলপাত! ও আদার রস ১ ছটাক দৈন্ধব 
লব্ণসহ প্রাতে ও সক্ধ্যার খাইবে। 

জ্বরে মূচ্চছ! হইলে £-_করেক ফোটা আদার রস নাকের ভিতর দিলে ুগ্ছা থাকে না। 
জ্বররোগীর হিক্কায় £--১। শুটচূর্ণ ও দৈদ্ধব জলে গুলিয়া ৫ কৌটা নাকে দিলেই 

হিন্কা নষ্ট হইবে। শশার রস খাওয়াইলে হিক্কা! ভাল হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। 

জ্বররোগীর কালে £__বাকসপাতার রদ ২ তোলা ও বচচুর্ণ %* আনা মধুর সহিত 
খাইলে অবশ্যই কাম নষ্ট হয়। 

সর্দিজ্বরে £-_- দ্রোণপুষ্প (দণ্ডকলস ) পাতার রদ ৫1৬ ফৌটা! গরম জলে দিয়া পান করিবে। 

১ ঘণ্টার মধ্যেই সদ্দি নিঃসরণ হইতে থাকিবে । 

ম্যালেরিয়। জ্বরে 2-_তুলমীপাতার রম ১ তোলা ও বেলপাতার রদ ১ তোলা মধুনহ 

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ সপ্তাহ পান করিলে শরীরের ব্যথ| ও জ্বর থাকে না। 

আমাশয়ে রাত্রে চণের জলে হলুদচুর্ণ দিয়া খাইলে ১২ ঘন্টার মধ্যেই আরোগ্য 
লাভ করিতে পারিবে । ২। নবোদৃগত পেয়ারার পাতা অর্ধেক, আদ] সিকি, চিনি সিকি, পূর্ণনান্রায় 
১ তোলা দকালে ২ দিন খাইবে। ৩। থানকুনি পাতা, কচি ঠোটে কলার সহিত মিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে 
বিশেষ উপকার হয়। 

ভ্রিচিমিতে £-১। আনারসের কচি পাতার রস অর্ধ ছটাক মধুর সহিত সেবন করিলে ভিন 
দিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে । ২। বিড়ঙ্গের ভিতরের সাদা অংশ ৭* ও যষ্টিমধু অর্দ-তোলা রাত্রে 
শীতল জলে গুলিয়! থাইলে ক্রিমির কুল নষ্ট হয়। 

যকৃতের দোষ বা কামল। রোগে ১--১। ১ সপ্তাহ পটল পাতার বস ১ ছটাক 

মধুর সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ২। কাচা হলুদের রম কামলার 
খুব উপকারী । 

নাজিকা! হইতে রক্জঙ্বালে 2 দর্বার রস বা পিয়াজের রস ছ্বারা নম্ত গ্রহণ করিবে। 

হাপানি রোগের 2 বচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিলে সাময়িক অনেকটা শান্তি 
পাওয়া যায়। 

বমমের £১। হরীতকীচুর্ণ মধুর সহিত চাঁটিলে বমি আর হয় না। ২। খালি পেটে 
বমনে---চিড়। ব! মুড়ি-ভিজান জল পান করি:ঘ বমি বন্ধ হয়। 
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কয়েকটা পরীক্ষিত টোট্ক! ওঁবধ 
বাতব্যাধিতে $--+১। বেলপাতার রম ১ তোলা, নিশিন্বা পাতার রদ অর্ধ-তোলা ও 

আদার রস অর্থ-তোলা, সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৭ দিন পান করিতে হইবে ও গীড়িত স্থানে 
তারপিন তৈল ব৷ পুরাতন ঘ্বৃত মালিশ করিয়া নেকড়ার উপর ভেরেণ্ডা পাতা পাড়িক্না তাহাতে গরম বালি 
ঢালিয়া পুটুলি করিয়া গরম গরম সেক দিবে। ছু" দিনেই পক্ষাঘাতে পর্যাপ্ত উপকার পাওয়া যাঁয়। 
নিশিন্দা পাত। গরম করিয়া যে-কোন ফুলার উপর রাখিয়া গরম কাপড় দ্বারা বীধিয়া রাঁখিবে। 
দিনে ৪।৫ বার দিলে একদিনেই সকল উপসর্গের উপশম হইবে। 

1-যকুগুবৃদ্ধিতে £- শু মূলা, গুলঞ্চ ও কলমীশাকের রমে দেওয়ালের চূর্ণ %* আনা 

ও নীল /* আনা গোমুত্রে মর্দন করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। সন্ধ্যায় কালমেঘের পাতার রম 
অর্থ-ছটাক মধুর সহিত পান করিবে। প্রাতে গোবৎমের চনা ৭ দিন সেবন করিবে । 

শো থে 2 আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার ক্কাথ সেবন করিলে থুব উপকার পাওয়া ঘাঁয়। 

কর্ণরোণে করণে উৎকট বেদন| হইলে, কানের ভিতর দপ্ দপ্ করিতে থাকিলে একটা 
কলিকায় আগুন দিয়া উহার উপর গুগ্গুল রাখিয়া অন্ত একটী কলিকা তাহার উপর ম্বাপণ করিবে । 

ইহাতে ছিত্রপথে ধুম নির্গত হইতে থাকিবে । সেই ধুম কর্ণরন্ধে ৯১ বার লাগাইলে যত অনঙ্। বেদনাই 
হউক ন! কেন মুহুর্তেই উপশম হইবে। 

চক্ষুরোগে £-১। চঙ্কুরক্তবর্ণ হইলে রজ্তচন্দন ঘষিয়! তাহাতে কপূর দিয় চক্ষুর চতুর্দিকে 
প্রলেপ দিবে । শুকাইয়া আসিলেই আবার প্রলেপ দিবে । ৮1১০ বার দিলে একদিনেই চক্ষু পরিষ্কার 
হইবে ও যন্ত্রণা থাকিবে না। ২। পরিক্ষার রেড়ীর তৈল ২।১ বিন্দু চোখে দিলেও উপকার তউবে, জল পর়্িবে 
না। ৩। ভ্রিফলার জল ঘারা! চক্ষু ধৌত করিবে। ৪। ফটুকিরি জলে গুলিয়! সেই জলে চক্ষু ধৌত করিলে 
যন্ত্রণা অনেকটা! কমিয়! যায়। 

দজ্তরোগে 2১। দীতের পোকায় বড পানার শিকড় ঠিখাইয়া পোঁকা-াহের গোড়ায় 

রাঁখিলে পৌক] মরিয়া যায় ও বেদন! নষ্ট হয়। ২। দাতের বেদনায় ভেরেগ্ঁর রসের চারি আনা, ফট্কিরি 
দিয়। গরম গরম দীতের গোড়ায় প্রলেপ দিতে হইবে। প্রত্যক্ষ কাজ করিবে । 

ফোড়ায় £--১। ভেরেওা বীজ ছুধের সভিত বাটিয়া ফোড়ায় লেপন করিলে পাকিবেই। 

২। ময়ন1 ফল বাটিয়া গ্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যাঁয়। ফ্রোফুজের পাতা চুণের সহিত বাটিয়া 
লাগাইলে ফোড়া। বপিয়! যায়। ৪1 তেলাকুচা পাতা চিনিসহ বাটিয়া! গরম করিয়। প্রলেপ দিলে ফোড়া 
পাঁকিয়া যায়। ৫। জত্বানের ফেনা ও চুণ ফোড়ার উপর পানের বৌটা দ্বারা ফোটা দিলে দেই স্থানে বুথ 

হইয়া! পু বাহির হয়। 

গাচড়ায় £_১। নিম ও বাসকের পাতা৷ গোমুত্রে বাটিয়! প্রলেপ দিলে ৭ দিনে সম্পূর্ণ 

আরোগ্য হয়। ২। কাচা হলুদের রম গুড়ের সহিত সকালে থাইতে হইবে । থুলকুড়ির পাঠা 

প্রলেপ দিলে অতি নত্বর পাঁচড়া নষ্ট হয়। পাঁচড়া বা কাটা ঘায় ডালিমের কচিপাতা। ও খয়েস সমান 
মাত্রায় লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। 
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ভারতের নারী 

বসতে ১-+১। সকল অবস্থায় ২ রতি মকরধ্বজ উচ্ছে পাতার রস ও মধুসহ প্রাতে ও 
সন্ধ্যায় খাইবে। ইহাতে জ্বর, বসন্ত. হাম আরোগ্য হইবেই। ডাবের জলে ধৌত করিলে বসন্তের 
দাগ উঠিয়া যায়। 

শব্যামুঞ্জে :--"তেলাকুচা পাতার রন চিনিলহ রাত্রে পান করিলে এ রোগ হইতে অব্যাহন্তি 
পাওয়া যায়। 

নুক্রনন্তে ১--১। ঘৃতে স্থলপদ্ম পাতা! বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে । ২। জলে-পচা আমপাতা 
বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৩। তিনি ভিজান জল খাওয়াইবে। ৪। স্বেত পঞ্লটি জলসহ তলপেটে প্রলেপ 
দেওয়া বা! নাভিতে দেওয়া ভাল। ৫ | বরফ ২ মিনিট তলপেটে রাখিলে ভিতরে মূত্র থাকিলে অবশ্ঠাই 
বাহির হইবে । ৬। রজনীগন্ধার শিকড় বাটিয়। জলের কলনীর তলাকার মাটি সমপরিমাণ মিশাইয়! 
তলপেটে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই প্রশ্নাব হইবে (হারাণ কবিরাজ )। 

ভরে 2১ মাখন ও তিল-বাটা - অশে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ২। আদ! ও আনাদার রগ 

১ ছটাক কিছুদিন সেবন করিলে অর্শের ২স্তুণ! পাক না। ৩। গরম জলে ফট্কি্রি চূর্ণ মিশীইয়! শো, 
করিবে। ৪1 হ্রীতকী ও সাদ] চন্দন পিযিয়া দলমের মত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিবে, ইহাতে রন্তু বন্ধ 
হইয়া বলি শুকাইয়া যায়। মলত্যাগ করিবার্প সময়ে আঙ্গুল দ্বার! ঘৃত বা তৈল বলির ভিতর বেশ করিয়া 
মাখাইয়৷ দিলে মন্্রণাবোধ একেবারেই থাকে না। 

খুসথুনি কামে 2--১। গোলমরিচ ১০টা, মিছরি ২ তোলা সহ পিষিয়া কাসের সময়ে 
মুখে দিলে কামের বেগ কমিয়! যায়। ২। লবঙ্গ পোড়াইয়] গরম গরম চিবাইয়া গালে খুসখুস কাদের 
সগ উপকার হয়। 

অআক্চিতে 2-_ ক্ষুধা থাকিতেও আহারে বিদ্বেষ জন্মিলেই তাহাকে অরুচি বলে। আহারের 
পূর্বেষ আদা কুচি করিয়া সৈন্ধন লবণসহ বেশ চিবাইয়া থাইবে। ইহাতে অগ্রি ও রুচি উভয় 
বৃদ্ধি হয়। 

পিপাসায় ঠ-১। হস্থ শরীরে ছুধের সহিত গুড় মিশাইয়া পান করা ভাল। চিনি ও 
মিছরির সরবৎ পান করিলে পিপাসা একেবারে নষ্ট হয় না। ২। অনুস্থ শরীরে মৌরী-ভিজান জলে 
মি্বপ্রির সরব করিয়া লেবুর অল্প অল্প রস দিয়! পান করিলে পিপানার বেগ কমিয়া যায় । বরফ মুখে 
রাখিলে পপান! কমিয়া যাঁয়। 

কোন্ঠবন্তায় ১--১। ছ্সহ কিশমিশ দিদ্ধ করিয়া চিনিসহ গরম গরম খাইলে পরিষ্কার 
বাহ হইয়া যায়। ২। ইসবগুলের ভূঁষ ও চিনি জলে গুলিয়া বা গরম ছুগ্ধে গুলিয়া তৎক্গণা খাইতে 
হইবে নচেৎ শঙ্ক' হইয়! উঠিবে, ইহাতে উপনর্গবিহীন বাহ্যে হয়, আমের বাথ! থাকে না। ৩। গরম-ছুগ্ধের 
সহিত চা চামচের ২ চামচ হষ্টিমধূর চূর্ণ খাইলে বাহা পরিষ্কার হয়। ৪। ক্রুর কোষ্টেরজ্য সোনা মুখীর 
পাতা, কিশমিশ, জঙ্গীহরীতকী ও মিছরি সমপরিমাণে লইয়া %* আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত পান 
করিলে শরীরের গ্লানি নষ্ট হয়। 
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কয়েকটা পরীক্ষিত টোটকা ওধধ 
শিরঃপীড়ায় ₹--১। স্বেতন্দন কর্ূরের সহিত প্রলেপ দিলে খুব উপকার হয়। 

২। উদ্ব্লেম্মাগভ শিএংগীড়ায় শু বকুলগুল-চুর্ণ দ্বারা নম্ত শহুণ করিবে। দীর্ঘকালেরও ধস্ণাদায়ক শিরঃপীড়ায় পুন়্াতন ভেঁতুলের বঙ্ষে সৈহ্ধর বণ জলে গুলিযা গরম করিবে এবং হাতে সহা হয় এরাপ অবস্থায় বেশ গরম থাঁকিতেই কপালে লাগাবে । ইহাতে মশার কামড়ের মতই একটু যন্ত্রণা বো হইবে ও সঙ্গে 
সলেউ শাস্তিবোধ হইবে । 

নিদ্রায় 2_ শুধুনী শাকের রম ১॥* তোলা, চিনি ॥* তোলা সহ খাইলে ঘুম হয়। 
২। বারুর প্রকোপে অনিদ্রায় পায়ে সরিষার তৈল মালিশ করিতে হইবে, সন্ধার ময় শরীর ভাল কগিয়। 
শরণ জলে মুছিয়া রাখিতে হইবে, মাথায় ঠিল তৈল দিতে হইবে, এবং আারের পরেই অন্ধকার পরে 
ন্দ্রার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিথিল মলে করিবে । 

স্ীরোগে 

প্রদনে £ িহ প্রদরে কাটানটের (কাটাগুগিয।) বুল ১ “হালা, মজে ডুমুরের রস 
১ ভোলা মধুনত খাইব। ২। অশোক ছালের কাঁণ ১ ছটাক সধুনহ খাইবে। 

বাপকে 2-_উলট কথ্বলের মূল |” সিকি ও গোলমরিচ /৮ আন বাটিয়। প্রাতে শীতল 
চনহ মেবনে বাধক বেদনা আরোগা হয়। রক্তজব। দুইটীর রস চিনিসহ খাহলেও বেদনার উপশম হয়। 

সূতিকায় ০-নধ্যাঙ্নে কীচকলা দিদ্ধ চিনির দারা সাখিয়। ভাত খাঠতে হইবে, সঙ্গে 
কা5কলার ঝোলও খাওয়া চলে । আহারের পরে লেবুর আচাগ খা5 ৬ইবে । পাত্রে, বালি, শটি খাউন্ডে 
হব - সঙ্গে কবিরাঁজী সব্বাজনুন্দর, মুখার রসও মধুলহ পাঠালে খুৰ ট্পকার তইবে। 

গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন 2_-১। শগীর সন্ত থাকিলে শীল জলে স্নান করা উচিত। 
২। নিয়মিত নময়ে পুষ্টিকর আভার করিবে, তাহাও অল্পপরিমাণে । ৩। আলন্ত করিয়া বসিয়া না 

থাকিয়া সামান্য পরিশ্রম অবশ্যই করিতে হইবে, ভাগী জিনিষ ব! জলের কলস বভন না করাই ভাল। 

৪1 বাহ পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা সর্বদাই করিবে । ৫1 মন সর্বদ! প্রধূল রাশিবে । ৩। অসময়ে বেদনা 

উপস্থিত হইলে লরিষার তৈল কর্পূর দিয়! পেটে মালিশ কর্রিলে ৬পনহ বেদনা কমিয়! ঘায়। 

গর্ভাবস্থায় আমাশয় £_ গাঢ় মিছরির সরব /০* অদ্দাপোয়া ও উসবগুলের খোঁসা ॥* 
অর্ধভোলা একত্রে মিশাইয়! প্রানে ও সন্ধ্যায় পাইলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন । 

প্রসবকালীন নিয়মাবলী 

১। পোয়াতীকে জোলাপ দিতে হইবে । সাবানের গরম জলে ডুম বা এরও তৈলের (আধুনিক 

ক্যাষ্টর অয়েল ) ডুম দিবে। 
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২। সর্বদাই গঞ্ভিণীকে প্রবোধ দিবে যে, সকলেরই এরূপ হইয়! থাকে, কোন ভয়ের কারণ নাই। 
৩। গানিমুচি ভাঙ্গীর পর পোয়া তীকে উঠিতে দিবে ন1। 
৪। পরিক্ষার হস্তে প্রসবদ্ধারে ঘৃত মালিশ করিয়া দিলে প্রসবের যন্ত্রণা বেশী হয় ন]। 

বালরোগে 
(বালকমাত্রেই গ্নেম্মাপ্রধান ধাতু হয়, নেইজন্য বালকের সঙ্গে সাধারণের চিকিৎমা এক হইতে 

পারে না, সেই কারণে পৃথকভাবে ব্যবস্থ! লিখিতেছি 1) 

মাই ন। পর) $- প্রথমে স্তনছু্ধ ঝিনুকে গালিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে। পরে মুখে 
মধু দিয়! মিষ্ট স্বাদ পাইলে স্তনে ১ ফোটা মধু দিয়া মাই ধরাইতে হইবে । 

ঘ্বামাচী £- বরফ, শীতল জল বা শ্বেতচন্মনের প্রলেপে খুব উপকার হয় । 

নান্ভি পাকিলে £__অনেকেই নেকড়া পোড়াইয়া ছাই লাগান, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় 
অপকার হয়, বরং শ্বেতচন্দন পুরু করিয়া! নাভিতে প্রলেপ দিবে । 

ভড়কাস্ :-_প্রাযস্থলেই শিশু ধনুকের মত বেঁকিতে থাকে । ইহার একমাত্র উপায় মাথায় 

ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়! এবং খুব গরম জলের পাত্রে পা! ডুবাইয়া! রাখা । এস্থলে অস্থির হইলে চলিবে নী, 
মাঝে মাঝে চক্ষুতে জলের ঝাপটা দেওয়া, জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ও কীদিলে মুখে মাই দেওয়া উচিত। 
লঙ্জীবতীর লভার শিকড় গলায় লাল হৃতা দিয়! বাধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উপনর্গ সকল আর দেখ যায় না । 

সষ্ভোঞজাত শিশুর জন্য ১--১। ত্তন্ত দিবার পূর্বে স্তন জণদ্বারা ধৌত করা উচিত। 

২। শিশুকে ৪ ঘন্টা অন্তর খাইতে দিবে। ৩। শিশুর জিহ্বায় ঘা হইলে মুপে মধু দিয়া দিবে। 
৪। শিশু কীদিলেই প্রশ্নীব করিয়াছে বুবিতে হইবে, কারণ বিছান! ভিজিয়! গেলে ঠাণ্ডায় তাহার! কষ্ট পায়। 
৫ | শিশুপালন বৃদ্ধাদের নিকট হইতে শিক্ষা করাই ভাল। 

যকতে 2- প্রলেপ (গঙ্াধর যোগ )--লেবুর রমে সৈম্ধব লবণ তামার পাত্রে ঘবিয়া প্রলেপ 

দিলে সত্বর যকৃতের ব্যথা নষ্ট হয়। 

ূ যে সব পাঁথিব জিনিষ ব্যবহার কর। হয় তাহাদের অযত্ধ কর! হল 
সজ্ঞতা ও অচেতনতার লক্ষণ । 

যদ্দি যত্বু না কর তা'ছলে কোন জিনিবই ব্যবহার করার অধিকার 
তোমার নেই। ওর প্রতি তোমার কোন আসক্তি আছে বলে 
নয়, ভগবগু চেতনার কোন একটা অংশকে প্রকাশ করছে 

বলেই তুমি সে জিনিষের বন্ধ নেবে। ভ্রীমা-_(পণ্ডিচেরী) | 
০৮০৮ শা, ত. এ, » ৯০৫ (এ ৮. যারা, . এজ আহা শপ শা ০ 
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